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إن احلمـــد هللا حنمـــده ونســـتعينه ونســـتغفره، ونعـــوذ بـــاهللا مـــن شـــرور أنفســـنا 
وســيئات أعمالنــا، مــن يهــده اهللا فــال مضــل لــه، ومــن يضــلل فــال هــادي لــه، 
ونشـــــهد أن ال إلـــــه إال اهللا وحـــــده ال شـــــريك لــــــه، ونشـــــهد أن حممـــــداً عبـــــده 

، وداعيـاً إليـه بإذنـه وسـراجاً منـرياً، ورسوله، أرسله اهللا للناس كافة بشرياً ونـذيراً 
 هلـا احلـالل واحلـرام، القائـل بّلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمـة، وبـني – 

، أمــا )1("مــن يــرد اهللا بــه خيــرًا يفقهــه فــي الــدين": –عليــه الصــالة والســالم
  بعد:

فلقد لقي كتاب "املعونة علـى مـذهب عـامل املدينـة" للقاضـي عبـد الوهـاب 
ادي يف طبعاتــه األوىل قبــوالً كبــرياً واهتمامــا خاصــا مــن البــاحثني وطلبــة البغــد

العلم الشغوفني بالفقـه اإلسـالمي عمومـاً والفقـه املـالكي خباصـة، لكـن كانـت 
وأشـــدد علـــى كوـــا مطبعيـــة  –هنـــاك بعـــض املالحظـــات واألخطـــاء املطبعيـــة 

يعرضـه فلمـا طبـع الكتـاب فإنـه مـع األسـف الشـديد مل  –بسبٍب مـن الناشـر 
علـــّي للمراجعـــة والتصـــحيح كمـــا جـــرت العـــادة بـــه، ورغـــم ذلـــك فلقـــد قمـــت 
مبراجعـــة الكتـــاب بعـــد طبعـــه ودونـــت املالحظـــات وتصـــويباا علـــى النســـخة 
املطبوعـــة وســــلمتها للناشـــر لعلــــه يســــتدركها يف الطبعـــات الالحقــــة للكتــــاب، 

إال أن وبالرغم من كثرة اإلقبال علـى الكتـاب وشـدة طلبـه وإعـادة طبعـه مـرارا 
  صاحبنا الناشر مل يقم بالتصويبات اليت سلمتها له..

                                                

، ومس!لم ف!ي 1/39) 71: رب مبلغ أوعى م!ن س!امع (�متفق عليه: البخاري في كتاب العلم باب قول النبي  )1(
  .�) من حديث معاوية 2/718) (1037كتاب الزكاة باب النھي عن المسألة (
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يف طبـــع ونشـــر الكتـــاب  -جـــزاهم اهللا خـــريا  -وملـــا فـــاحتين بعـــض الـــزمالء 
باجلزائر وافقت على ذلك دون تردد، وقمنا باستدراك تلك األخطاء املطبعيـة 

  اليت حلقت بالطبعات األوىل دون قصد منا أو تعمد..
" بـاجلزائر المعونة على مذهب عالم المدينةتاب "وأرجو أن تنال طبعة ك

القبول والرضا من الباحثني وطلبة العلـم، ونسـأله تعـاىل أن يعيننـا علـى خدمـة 
والفقه اإلسالمي املفيد لألمة يف دينهـا ودنياهـا،  الثقافة اإلسالمية دينه ونشر

  واهللا املوفق اهلادي إىل سواء السبيل. 
�� ��
�א!���Kد�� ��
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احلمــــد هللا رب العــــاملني، والصــــالة والســــالم علـــــى نبينــــا حممــــد وعلــــى آلـــــه 

  وصحبه أمجعني.
حتتوي خزانة الـرتاث الفقهـي علـى كتـب هامـة مـن تراثنـا اإلسـالمي اخلالـد، 

لكنـوز ادخـرت هلـذه الذي ألفه سلف هذه األمة عـرب القـرون املاضـية، وهـذه ا
  األمة لتستفيد منها ولتعمل مبا فيها.

هلذا اجته العلماء، وطالب الدراسات العليا حنـو حتقيـق الكتـب القدميـة مـن 
أجــل إحيــاء الــرتاث اإلســالمي النافـــع الــذي يســتفيد منــه النــاس ويــنفعهم يف 

  دينهم ودنياهم.
، فـــإن عـــددا لكـــن هـــذا االجتـــاه حنـــو حتقيـــق الـــرتاث نـــراه يســـري ســـريا بطيئـــا

ضــخما مــن املخطوطــات ال يــزال غــري منشــور علــى أمهيتــه، وبعضــه أصــل يف 
  الفن الذي يتناوله.

هلذا صار لزاما على املعنيني ذا األمر تشجيع حتقيق املخطوطات وتـذليل 
الصعوبات اليت يواجهها طالب العلم الذين يقبلون حبماسة على العمل، وال 

ــــه، فيتولــــون وقلــــ وم تفــــيض باألســــى حزنــــا أال جيــــدوا مــــا جيــــدون مــــا حيققون
  حيققون. 

وملا كانت كتب املالكية خالية من ذكـر الـدليل لـيس فيهـا إال الفقـه احملـض 
واآلراء اردة، وما كان هذا ليليق مبذهب إمـام اعـرتف لـه اجلميـع بالتقـدم يف 
السنة، وسلموا له اإلمامة يف علم احلديث، وكان اإلمـام الشـافعي يفـاخر بـه، 

عم ما كان يليق مبذهب اإلمام مالك أن تكون كتب فقهه جمردة عن الدليل ن
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خاليــة مــن ذكــر االســتنباط والتعليــل، ولعــل عــذر املالكيــة يف ذلــك اعتمــادهم 
علــى أن متقــدميهم تكلفــوا بــذلك فســلموا هلــم ذلــك، ومل يوجــد هلــم معــارض 

  فأخذ الناس الفقه ذه الطريقة.
حــــديثا، والــــدعوة القائمــــة بــــالرجوع إىل  ومــــع الصــــحوة اإلســــالمية املنتشــــرة

الكتاب والسنة، وللفرق بني ما يأيت بالعبادة تقليدا إلمامه مبعقوله، ومن غـري 
معرفـــة الـــدليل، وبـــني مـــا يـــأيت ـــا، وقـــد ثلـــج صـــدره بعـــد مـــا عرفـــه مـــن دليـــل 

الــــيت حتفــــظ لنــــا  –الكتــــاب أو الُســــنة حبثــــت يف بطــــون املكتبــــات اإلســــالمية 
عـــن كتـــاب جيمـــع بـــني الفقـــه والـــدليل، فوقـــع  –إلســـالمي خمطوطـــات تراثنـــا ا

للقاضــي عبــد  – "المعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــة"نظــري علــى كتــاب 
ـــا لـــيس كالكتـــب بـــل هـــو كتـــاب عظـــيم،  –الوهـــاب البغـــدادي  فوجدتـــه كتاب

ـــة والـــدليل والربهـــان، مؤلفـــه فقيـــه مـــالكي  ينـــافح عـــن املـــذهب املـــالكي باُحلج
كمـا صـرح   –جتهاد املذهيب، بل االجتهاد املطلـق أصويل ضليع بلغ درجة اال

  . -بذلك السيوطي
ومســـامهة متواضـــعة مـــين يف إحيـــاء الـــرتاث الفقهـــي النـــافع، وتلبيـــة للحاجـــة 
املاسة يف إخراج وحتقيق هـذا الكتـاب، فقـد اخرتتـه موضـوعا لرسـالة الـدكتوراه 

  لالعتبارات التالية: 
�4���א����LYא@���ع�4���א����LYא@���ع�4���א����LYא@���ع�4���א����LYא@���ع�4���א����LYא@���ع�4���א����LYא@���ع�4���א����LYא@���ع�4���א����LYא@���ع  ••  
كتابا جامعا ألبواب الفقه كلها علـى مـذهب  "المعونة"يعد كتاب  -1

اإلمـــام مالـــك بـــن أنـــس، وفـــق مـــنهج العـــراقيني الـــذي يتميـــز بسالســـة أســـلوبه 
وســهولة عباراتــه، وهــو مــع صــغر حجمــه غزيــر العلــم، حيتــوي علــى عــدد كبــري 
مــن القواعــد والضــوابط الفقهيــة الــيت تغــين عــن ســرد كثــري مــن الفــروع واملســائل 

 الفقهية. 
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وقيـــام  –القـــرن الرابـــع اهلجـــري  –ب إىل عصـــر متقـــدم رجـــوع الكتـــا -2
بتحرير فروع املذهب، وتوثيق آراء كبار فقهاء  –مؤلفه القاضي عبد الوهاب 

املالكيــة ابتــداء بإمــام املــذهب اإلمــام مالــك وأصــحابه ابــن القاســم، وأشــهب، 
 وحممد بن عبد احلكم وغريهم. 

ائل والفروع الفقهية، احتواؤه على األدلة الثابتة الصحيحة جلميع املس -3
فهــــو حيتــــوي علــــى أزيــــد مــــن ألــــف ومــــائيت حــــديث وأثــــر، وعلــــى كثــــري مــــن 
االســـــتنباطات والتعلـــــيالت والقواعـــــد الفقهيـــــة، وعلـــــى أقـــــوال أئمـــــة املـــــذهب 

 املالكي وغريهم. 

يعـــد الكتـــاب مرجعـــا هامـــا، حيـــث اختـــذه الفقهـــاء الـــذين جـــاءوا مـــن  -4
سـه ونقلـه جـيال بعـد جيـل، فهـم بعده مصدرا لكتبهم وآلرائهـم، واعتنـوا بتدري

يرجعون إليـه عنـدما يـذكرون أقـوال الفقهـاء واألصـول واللغـة والعلـوم األخـرى، 
ويعـــد عاملـــا مـــن كبـــار العلمـــاء وفقيهـــا مـــن أشـــهر الفقهـــاء، فكـــانوا يثقـــون بـــه 

، وإن كتـــب فقهـــاء املالكيـــة املتـــأخرين مليئـــة "المعونـــة"وبكتبـــه وخاصـــة منهـــا 
 -ه اهللارمح –باالستدالل بأقواله 

كمـــــا أنـــــه يشـــــري إىل أقـــــوال املـــــذاهب الفقهيـــــة األخـــــرى يف املســـــائل  -5
 الفقهية، ويذكر املسائل امع عليها.

ال يــزال خمطوطــا حيــث بــدأ يتعــرض للتلــف، فصــفحاته  "المعونــة"وكتــاب 
  األوىل واألخرية تآكلت وانعدمت حىت أصبح من العسري قراءا. 

جديدة إىل بناء الفقه اإلسـالمي وبتحقيق هذا الكتاب ونشره تضاف لبنة 
عمومــــا، والفقــــه املــــالكي خباصــــة؛ نظــــرا لألمهيــــة الكبــــرية الــــيت يتميــــز ــــا هــــذا 

  الكتاب واليت ذكرناها فيما سبق. 
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WZ2S,�"0�[E�2\�א�S,�
�و,
�,2S\�א��WZ2S,�"0�[Eو,
�,2S\�א��WZ2S,�"0�[Eو,
�,2S\�א��WZ2S,�"0�[Eو, �� �� �� �
  قسم دراسي، وقسم حتقيق النص.

  ففي القسم األول، قسم الدراسة والذي جعلته فصلني:
ن القاضـــي عبـــد الوهـــاب، وجعلـــت هـــذا : حتـــدثت عـــفـــي الفصـــل األول

  الفصل يف مبحثني:
  يف املبحث األول حتدثت عن عصر املؤلف:

  عن احلالة السياسية، االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية، والدينية.
  ويف املبحث الثاين حتدثت عن القاضي عبد الوهاب: 

ىل امســــه ونســــبه، ومولــــده ونشــــأته، شــــيوخه، خروجــــه مــــن العــــراق ورحلتــــه إ
مصر، فضائله ومكانته العلمية وأقوال العلمـاء فيـه، توليـه القضـاء، وتالميـذه، 

  وآثاره العلمية، شعره، عقيدته ووفاته. 
  فخصصته لدراسة الكتاب: الفصل الثانيأما 

* فبـــدأت بلمحـــة عـــن تـــاريخ املـــذهب املـــالكي يف العـــراق، ومميـــزات هـــذه 
   املغرب واألندلس. املدرسة، وعالقة املالكية بالعراق بنظرائهم يف

  سبب تأليفه، وقيمته العلمية."المعونة"، * توثيق كتاب 
  * مكانة الكتاب ومصادره وحمتوياته.

  ، وطريقة يف االستدالل. "المعونة"* أسلوب ومنهج كتاب 
  ."المعونة"* شروح كتاب 

  ."المعونة"* نقد كتاب 
  هل املدينة.املسائل اليت استدل هلا القاضي عبد الوهاب بعمل أ أوال:
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القواعـــد األصـــولية، والفقهيـــة الـــيت ذكرهـــا القاضـــي عبـــد الوهـــاب يف   ثانيـــا:
  كتابه.

�����W–وא��S+�א�[�'��وא��S+�א�[�'��وא��S+�א�[�'��وא��S+�א�[�'����ELא��+S,W���ELא��+S,W���ELא��+S,W���ELא��+S,� �� �� �� �
  ولقد كان منهجي يف حتقيق الكتاب على النحو التايل: 

 نسخ الكتاب وإخراج نصه سليما بالرسم اإلمالئي احلديث. -1
 إثبات فروق النسخ املختلفة باهلامش. -2
 اآليات القرآنية وبيان مكاا من سور القرآن الكرمي. ترقيم -3
 ختريج األحاديث واآلثار. -4
 توثيق النقول واملسائل الفقهية. -5
 شرح األلفاظ الغربية واملصطلحات الفقهية. -6
 التعليق على بعض املسائل الفقهية اليت حتتاج إىل ذلك. -7
 ترقيم الفصول ترقيما تسلسليا.  -8
 وضع العناوين الالزمة. -9

 يف باألعالم الوارد ذكرهم يف نص الكتاب.التعر  -10
  وحىت يستكمل التحقيق جوانبه الفنية أحلقت الكتاب بفهارس وتشمل:

فهـــــارس اآليـــــات القرآنيـــــة الكرميـــــة، فهـــــرس لألحاديـــــث، وفهـــــرس لآلثـــــار، 
وفهرس لألعالم، وفهرس للكتب، وفهرس لألشعار، وفهـرس للمصـطلحات، 

  ا فهرس تفصيلي للموضوعات. وفهرس لألمم واألماكن والبلدان، وأخري 
ويعلـــم اهللا أين بـــذلت جهـــودا مضـــنية مـــن أجـــل إخـــراج الكتـــاب يف صـــورته 

  القريبة من الكمال، ومن أجل توضيح غوامضه وفتح مغاليقه. 
وهــذا ال يعــين أنــين قــد قمــت بكــل مــا جيــب، لكــين أعلــم أنــين قصــرت يف 

ال: مــا ال بعــض األمــور الــيت كــان جيــب الوقــوف عنــدها طــويال، لكــن كمــا يقــ
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يــدرك كلــه ال يــرتك جلــه، فحســيب أنــين قمــت بإيصــال هــذا الكتــاب املهــم إىل 
القـــارئ يف هـــذه احلالـــة املناســـبة، ليســـتفاد منـــه ويطلـــع عليـــه بيســـر وســـهولة، 
وقمــت بــذلك علــى قــدر اســتطاعيت تاركــا البــاب ألربــاب الكفــاءة الصــحيحة 

  طأ.لتتميم ما نقص، وإصالح ما اعوج، وتصويب ما وقع فيه اخل
وأسأل اهللا تعاىل العفو عن السهو والتقصري إنه مسيـع جميـب، وآخـر دعوانـا 

  أن احلمد هللا رب العاملني...
�
�א!���
�א!���
�א!���
�א!���
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�@�@�  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



15 

  

  

þa@á��ÔÛaþa@á��ÔÛaÞëÞë@@

ÛaÛaò�aŠ‡ò�aŠ‡  

 



16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



17 

  

  

��������א@�E]�א#ول�NF��Wא@^��א@�E]�א#ول�NF��Wא@^��א@�E]�א#ول�NF��Wא@^��א@�E]�א#ول�NF��Wא@^��א@�E]�א#ول�NF��Wא@^��א@�E]�א#ول�NF��Wא@^��א@�E]�א#ول�NF��Wא@^��א@�E]�א#ول�NF��Wא@^��
W_4وW_4وW_4وW_4وW_4وW_4وW_4وW_4و��K�����Sא!����א�K�����Sא!����א���
W��'�`W��'�`W��'�`W��'�`W��'�`W��'�`W��'�`W��'�`��K�)د�FL,_�����2وאLV_א!����אK�)د�FL,_�����2وאLV_א!����א��

�]��`�]��`�]��`�]��`�]��`�]��`�]��`�]��`WWWWWWWW��K��O��]א!����א�K��O��]א!����א���

W�$8א�W�$8א�W�$8א�W�$8א�W�$8א�W�$8א�W�$8א�W�$8א����K��a)
��א!����א�
(�K��aא!����א�

��������א@�E]�א�[�'��Wא��������
�א����א@�E]�א�[�'��Wא��������
�א����א@�E]�א�[�'��Wא��������
�א����א@�E]�א�[�'��Wא��������
�א����א@�E]�א�[�'��Wא��������
�א����א@�E]�א�[�'��Wא��������
�א����א@�E]�א�[�'��Wא��������
�א����א@�E]�א�[�'��Wא��������
�א����
W_4وW_4وW_4وW_4وW_4وW_4وW_4وW_4و��KW�S'و�WbאKW�S'و�Wbא��

W��'�`W��'�`W��'�`W��'�`W��'�`W��'�`W��'�`W��'�`��Kc
��.Kc
��.��
W�]��`W�]��`W�]��`W�]��`W�]��`W�]��`W�]��`W�]��`��KW��U'KW��U'��

���KWY��d�WKWY��d�Wא��$8א��$8א��$8א��$8א��$8א��$8א��$8א�$8

�S.�Y�S.�Y�S.�Y�S.�Y�S.�Y�S.�Y�S.�Y�S.�Y�KNF.�"0�WLD5אق�و�N$א��?.�WVوNY�W�KNF.�"0�WLD5אق�و�N$א��?.�WVوNY�W��
Wد����Wد����Wد����Wد����Wد����Wد����Wد����Wد�������KW�O�/�2D$���2و4,�אل�א�D$א��WL'�f.و�WDP�:O�KW�O�/�2D$���2و4,�אل�א�D$א��WL'�f.و�WDP�:O��

W�$8��W�$8��W�$8��W�$8��W�$8��W�$8��W�$8��W�$8����C��O�����و��K����X4وK����X4א��������
�א�����C��Oא��������
�א����

W�a.�`W�a.�`W�a.�`W�a.�`W�a.�`W�a.�`W�a.�`W�a.�`��K/�:א���W����K/�:א���W������
�W�$����W�$����W�$����W�$����W�$����W�$����W�$����W�$���Kc3�.g�Kc3�.g���

WאNd��WאNd��WאNd��WאNd��WאNd��WאNd��WאNd��WאNd�������2D$א��c��`h���2D$א��c��`h––��KW��;�^.KW��;�^.��

WNUא!�د���WNUא!�د���WNUא!�د���WNUא!�د���WNUא!�د���WNUא!�د���WNUא!�د���WNUא!�د�����KcN$dKcN$d��
WNU���'�]א�WNU���'�]א�WNU���'�]א�WNU���'�]א�WNU���'�]א�WNU���'�]א�WNU���'�]א�WNU���'�]א���KW�
���KW�
�����

WNU��[��]א�WNU��[��]א�WNU��[��]א�WNU��[��]א�WNU��[��]א�WNU��[��]א�WNU��[��]א�WNU��[��]א����KW��Oو�KW��Oو      

@Þëþa@Ý—ÐÛa@Þëþa@Ý—ÐÛa@@

lbçìÛa@‡jÇ@ïšbÔÛalbçìÛa@‡jÇ@ïšbÔÛa 

 



18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



19 

@@

lbçìÛa@‡jÇ@ïšbÔÛalbçìÛa@‡jÇ@ïšbÔÛa@ @

��������א@�E]�א#ول�NF��Wא@^��א@�E]�א#ول�NF��Wא@^��א@�E]�א#ول�NF��Wא@^��א@�E]�א#ول�NF��Wא@^��א@�E]�א#ول�NF��Wא@^��א@�E]�א#ول�NF��Wא@^��א@�E]�א#ول�NF��Wא@^��א@�E]�א#ول�NF��Wא@^��
�����Sא!����א��W_4و�����Sא!����א��W_4و�����Sא!����א��W_4و�����Sא!����א��W_4و�����Sא!����א��W_4و�����Sא!����א��W_4و�����Sא!����א��W_4و�����Sא!����א��W_ھـ)ھـ)  467467  --304304((  ))11((4و  

الــة السياســية هنــا هــي دراســة الظــروف الــيت تعاقبــت علــى بغــداد ونعــين باحل
وغريهــا مــن بــالد املســلمني يف الفــرتة الــيت عاشــها القاضــي عبــد الوهــاب وهــي 

هـــ، وهــي ســنة  422هـــ ســنة مــيالد القاضــي إىل ســنة  362الــيت متتــد مــن عــام 
  وفاته.

ذه والســمة البــارزة للحالــة السياســية الــيت كــان يوصــف ــا احلكــم خــالل هــ
الفرتة هـو ضـعف اخلالفـة العباسـية يف بغـداد يف هـذه الفـرتة؛ وذلـك السـتبداد 

بــأمور الدولــة، حيــث مل يبــق للخليفــة أيــة ســلطة إال االســم حــىت  )2(البــويهيني
أصبح كدمية توضـع وحتـرك بأيـديهم، فكـان األمـري البـويهي هـو الـذي يصـدر 

  ناس. األوامر وعلى اخلليفة توقيعها لتكتسب الشرعية أمام ال
ونتيجــة هلــذا االســتبداد عاشــت بغــداد أســوأ الظــروف، فقــد ضــعف اخلليفــة 
عـــن القيـــام بأعبـــاء اخلالفـــة يف وســـط املـــؤامرات والدســـائس، وســـاءت احلالـــة 

  االجتماعية واالقتصادية. 

                                                

)، H11/293-380ب!!ن كثي!!ر: ()، البداي!!ة والنھاي!!ة H7/53-354ب!!ن اGثي!!ر: ( –انظ!!ر: الكام!!ل ف!!ي الت!!اريخ  )1(
  ).410-371تاريخ اGمم اNسMمية: الدولة العباسية للخضري ص (

البويھيون: المنتسبون إلى بني بويه، وھي أسرة  تتك!ون م!ن ثMث!ة رج!ال ظھ!ر أم!رھم وھ!م: عل!ي والحس!ن  )2(
M من عامة الناس يتعيش م!ن وأحمد، أبناء بويه، كانوا أسرة فقيرة ببMد الديلم، وكان أبوھم أحمد ابن بويه رج

صيد السمك، وقد كان أحمد بويه بعد أن ملك البMد وتولى إمرة اGمراء ببغداد يتحدث بنعم!ة هللا فيق!ول: كن!ت 
  ). H1/176بن خلكان:  –أحتطب الحطب على رأسي (انظر وفيات اGعيان 
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وقــد تعاقــب علــى اخلالفــة يف هــذه الفــرتة مــن الــزمن خليفتــان: الطــائع هللا، 
هللا الفضل بـن املقتـدر جعفـر بـن املعتضـد  وهو أبو بكر عبد الكرمي بن املطيع

، ولقـــد كـــان رجـــال صـــاحلا عاملـــا، وكانـــت مـــدة خالفتـــه )1(العباســـي البغـــدادي
هـــ، أي بعــد مــيالد القاضــي عبــد  363تــوىل احلكــم عــام  حيــث ثالثــني عامــا،

  هـ.  393الوهاب بعام واحد واستمر حكمه إىل عام 
بــن إســحق بــن املقتــدر  وبعــده حكــم القــادر بــاهللا: وهــو أبــو العبــاس أمحــد

الــذي عــرف بالزهــد والعلــم، ولكنــه  )2(جعفــر ابــن املعتضــد العباســي البغــدادي
كان ضعيفا ليس بيده من األمر شيء، وكانـت مـدة خالفتـه إحـدى وأربعـني 

هــ، وهـو نفـس العـامل الـذي تـويف  422سنة، أي أنه حكـم إىل أن مـات سـنة 
  فيه القاضي عبد الوهاب. 
ه)، والـــذي متكنـــت يف  411بـــأمر اهللا الفـــاطمي ( وكـــان يف مصـــر احلـــاكم

  .  )3(أيامه الباطنية، وهو الذي أسس املكتبة الشهرية مبصر دعاها دار العلم
هــ)، حيـث  407وكان يف األندلس آخر الدولة األموية سليمان املسـتعني (

الدولــة األمويــة يف النــزع يف آخــر رمــق بعــد تغلــب الدولــة العامريــة، كمــا فعــل 
  . )4(يف بغدادالديلم 
  FFFFFFFF55EEEEEEEEא!����א_�����2LVوא_,�FLد(�א!����א_�����2LVوא_,�FLد(�א!����א_�����2LVوא_,�FLد(�א!����א_�����2LVوא_,�FLد(�א!����א_�����2LVوא_,�FLد(�א!����א_�����2LVوא_,�FLد(�א!����א_�����2LVوא_,�FLد(�א!����א_�����2LVوא_,�FLد(�  ••

الشـــــك أن االضـــــطراب السياســـــي يظهـــــر أثـــــره علـــــى احليـــــاة االجتماعيـــــة 
واالقتصادية، فقد ظهرت يف هذه الفرتة يف اتمع اإلسالمي بوادر االنفصـام 
ــــــيت اعرتتــــــه مــــــن عصــــــبيات جنســــــية  والتفكــــــك؛ وذلــــــك لكثــــــرة املفارقــــــات ال

                                                

  ).126- 15/118)، سير أعMم النبMء: (3/143راجع: ترجمته في شذرات الذھب: ( )1(
  ).151- 15/138)، وسير أعMم النبMء: (326/ 3راجع:  ترجمته في شذرات الذھب: ( )2(
  ).12/9)، البداية والنھاية: (7/304انظر الكامل في التاريخ: ( )3(
  ). 12/5)، البداية والنھاية: (7/284انظر الكامل في التاريخ: ( )4(
  انظر المراجع السابقة. )5(
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، وفوارق مادية جعلـت اتمـع ينقسـم مـن حيـث واختالفات عقدية ومذهبية
  الثراء واملوارد االقتصادية إىل ثالث طبقات:

طبقة عليا تضم امللوك واألمراء والوزراء والوالة، استأثرت باجلزء األكرب مـن 
  املوارد والثروات. 

  وطبقة وسطى مستورة احلال من التجار واحلرفيني والفالحني.
ب مـــن الفقـــراء والضـــعاف، وكـــان مـــن هـــذه وطبقـــة دنيـــا فيهـــا ســـواد الشـــع

الطبقــة معظــم الفقهــاء، ومــنهم القاضــي عبــد الوهــاب الــذي مل يكــن يســتطيع 
  ضمان رغيف يومه كما سنعرفه فيما يأيت.

 فنتيجــة هلــذه املفارقــات حــل الظلــم والفســاد حمــل العــدل والصــالح، وحــل
ئب وأنــواع النــزاع والقتــال حمــل التكافــل واألمــن، فاختــل األمــن وعمــت املصــا

البالء، أما احلالة االقتصادية فقد تأثرت هي األخرى باالضطرابات السياسية 
واالجتماعيـــة الـــيت حلـــت بالدولـــة اإلســـالمية، إال أن هـــذا التـــأثري كـــان بتـــدرج 
بطيء، فبعـد أن امتـاز االقتصـاد يف بدايـة القـرن الرابـع باالزدهـار تقـدم العلـوم 

  والفنون، بدأ يضعف شيئا فشيئا. 
    ))11((����א�[��������Oא�[��������Oא�[��������Oא�[��������Oא�[��������Oא�[��������Oא�[��������Oא�[����Oא!א!א!א!א!א!א!א!  ••

علـــى العكـــس مـــن احلـــاالت السياســـية واالجتماعيـــة واالقتصـــادية، فبـــالرغم 
مــــن الضــــعف والفوضــــى والفرقــــة الــــيت ســــادت، فــــإن الثقافــــة واملعرفــــة واحلالــــة 
الفكريـــــة قـــــد منـــــت وانتشـــــرت انتشـــــارا واســـــعا وازدهـــــر الفكـــــر ازدهـــــارا كبـــــريا، 

حـدا بكثـري مـن املـؤرخني  فتعددت الدراسات اإلسالمية يف خمتلف الفنـون ممـا
بوصـــف هـــذه الفـــرتة مـــن التـــاريخ اإلســـالمي بالعصـــر الـــذهيب بالنســـبة للثقافـــة 

                                                

، ت!اريخ الخلف!اء، للس!يوطي 275ص  –للخض!ري ب!ك  –ر السابقة، وتاريخ التشريع اNسMمي ) انظر المصاد1(
 ).18 – 215/ 1للمراغي: ( –)، الفتح المبين 419 – 405ص (
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اإلســـالمية، وأســـباب هــــذا االزدهـــار تقريــــب امللـــوك واألمــــراء لـــبعض العلمــــاء 
واألدبـــــاء، وتنافســـــهم يف إكـــــرامهم وضـــــمهم إىل بالطهـــــم، وكـــــذلك انتشـــــار 

العامة، وما شارك وساهم يف هـذه املكتبات العامة، وإنشاء املدارس اخلاصة و 
النهضــة الفكريــة كــذلك انفتــاح احلضــارة اإلســالمية علــى احلضــارات اليونانيــة 
والرومانيــة والفارســية واهلنديــة الــيت بــدأت مــن عصــر املــأمون، وقــد اشــتغل ــا 
عدد كبري من املثقفني حيث وجـدت قبـوال، بـل وامتزاجـا بـبعض فـروع الثقافـة 

وشــيوع  –ممـا صــاحب ذلـك مـن مصــائب وأخطـار  علـى الــرغم –اإلسـالمية 
  املناظرة واجلدل. 

مـــن  –وهـــي مـــوطن ومنشـــأ القاضـــي عبـــد الوهـــاب  –فلقـــد كانـــت بغـــداد 
أكــرب املراكــز الثقافيــة والفكريــة ســواء مــن جنــب فيهــا مــن العلمــاء األعــالم، أو 
جلــــأ إليهــــا مــــن طــــالب العلــــم الــــذين جــــاءوا ينهلــــون مــــن علومهــــا ومواردهــــا، 

  من ترائها الثقايف مبختلف فروعه.  وليستفيدوا
لقد حظيت هذه الفرتة حبركة علمية واسعة مشلت كل العلوم: الفقـه وعلـوم 
القـــــرآن واحلـــــديث واللغـــــة واألدب والفلسفــــــة والكـــــالم والفلـــــك والرياضـــــيات 

  والطب والصيدلة واجلراحة والفيزياء واجلغرافيا. 
ة الشـاملة علـى نفـس أن تـنعكس هـذه النهضـة الفكريـ –إذن  –فال غرابـة 

القاضي عبد الوهاب الذي كان يلم بشىت أنواع العلـوم والفنـون كمـا سـنعرف 
  ذلك يف ترمجته إن شاء اهللا. 

••  ��a)
  ))11((א!����א�
(��aא!����א�
(��aא!����א�
(��aא!����א�
(��aא!����א�
(��aא!����א�
(��aא!����א�
(��aא!����א�

يف هــذه الفــرتة متيــزت احليــاة الدينيــة بتوســع احلركــة العقديــة، وتعــدد  الفــرق 
ؤون العقائديــة، واشــتداد التنــافس النــزاع بينهــا، وكانــت الدولــة تتــدخل يف الشــ

                                                

 ) 12/3303 – 11/380) البداية والنھاية: (7/355) انظر الكامل: (1(
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ومثال ذلك: مسائل اخلالف بني أهل السنة واملعتزلة، كما كانت تقوم بتولية 
القضاة وغري ذلك، كمـا قـام أسـاتذة املـدارس الفقهيـة بوضـع أسسـها وتـدوين 
فقـــه أئمتهـــا إال أنـــه بنهايـــة القـــرن الرابـــع ركـــدت حركـــة االجتهـــاد حـــىت أصـــبح 

ســـائل الفرعيـــة، كمـــا كثـــرت املنـــاظرات الفقيـــه ال يســـتطيع االجتهـــاد إال يف امل
  والردود بني أرباب املذاهب وأصحاا. 

ويلخــــص لنــــا شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة الوضــــع اإلمجــــايل يف هــــذه الفــــرتة 
  تلخيصا دقيقا بقوله:

"... ويف دولـــــة "بـــــين بويـــــه" وحنـــــوهم األمـــــر بـــــالعكس، فـــــإم كـــــان فـــــيهم 
هم قرامطـة كثـرية ومتفلسـفة أصناف املذاهب املذمومة: قـوم مـنهم زنادقـة، وفـي

ومعتزلــة ورافضـــة، وهــذه األشـــياء كثـــرية فــيهم غالبــــة علــيهم، فحصـــل يف أهـــل 
اإلسالم والسنة يف أيامهم من الوهن ما مل يعرف حىت استوىل النصـارى علـى 
ثغــــور اإلســــالم، وانتشــــرت القرامطــــة يف أرض مصــــر واملغــــرب واملشــــرق وغــــري 

  )1(ذلك، وجرت حوادث كثرية ..."

�@�@�  
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هــو: أبــو حممــد عبــد الوهــاب بــن علــّي بــن نصــر بــن أمحــد بــن احلســني بــن 
  هارون ابن أمري العرب؛ مالك بن طوق التغليب البغدادي العراقي املالكي. 

• c
��.c
��.c
��.c
��.c
��.c
��.c
��.c
��. 
  هـ.  362ولد ببغداد سنة 

وم اخلمـيس سـابع شـوال سـنة قال ابن العماد: "... كانت والدتـه ببغـداد يـ
  .)2(اثنتني وستني وثالمثائة"

••  �W��U'�W��U'�W��U'�W��U'�W��U'�W��U'�W��U'�W��U'  
نشأ القاضي عبـد الوهـاب يف دار علـم وفقـه وأدب وفضـل، فـإن أبـاه علـّي 

عدلني ببغداد.    391بن نصر (ت 
ُ
 هـ) من أعيان الشهود امل

هـ) أديبا فاضـال،  432وكان أخوه أبو احلسن حممد بن علّي بن نصر (ت 
فاوضـــة" للملـــك العزيـــز جـــالل الدولـــة أيب منصـــور بـــن أيب صـــنف كتـــاب "امل

                                                

  ) مصادر ترجمته:1(
   .)7/220للقاضي عياض: ( –رتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعMم مذھب مالك ت

  .)H2/62بن فرحون ( –الديباج المذھب 
  .)103لمخلوف ص ( –شجرة النور الزكية 

  .)11/31للخطيب البغدادي: ( –تاريخ بغداد 
  .)40للنباھي ص ( –تاريخ قضاة اGندلس 
  .)249ص ( Hبن عساكر: –تبيين كذب المفتري 

  .)H13/33بن كثير: ( –البداية والنھاية 
  .)H4/515بن بسام: ( –الذخيرة في محاسن الجزيرة 

  .)17/429للذھبي: ( –سير أعMم النبMء 
  .)3/9140للذھبي: ( –العبر 

  .)H3/223بن العماد: ( –شذرات الذھب 
  .)168للشيرازي ص ( –طبقات الفقھاء 
  .)H) :3/220بن خلكان –وفيات اGعيان 
  .)H2/419بن شاكر الكبتي: ( –فوات الوفيات 

  .)4/276لwتابكي: ( –النجوم الزاھرة 
  .)3/41لليافعي ( –مرآة الجنان 

 .)3/134للدباغ: ( –معالم اNيمان في معرفة أھل القيروان 
 .)3/222)، الوفيات: (3/223) انظر: شذرات الذھب: (2(
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هـــ)، ومجــع يف هـــذا  437طــاهر ــاء الدولــة بــن عضــد الدولــة ابــن بويــه (ت 
  .)1(الكتاب ما شاهده، وهو من الكتب املمتعة يف ثالثني كراسة، وله رسائل

فيمـــــا اطلعنـــــا عليـــــه مـــــن  –ومل نظفــــر بشـــــيء عـــــن نشـــــأته وتربيتـــــه وتعلمـــــه 
الرتاجم يغفلون هذا اجلانب وعذرهم يف ذلك: أن نشأة وأصحاب  –مصادر

العلمــــاء تــــتلخص يف أخــــذ العلــــم وحتصــــيله كغــــريهم مــــن أتــــرام مث ال يظهــــر 
  متايزهم إال عند مبلغهم مبلغ الرجال.

وما نعرفه عن القاضي عبد الوهاب أنه نشأ وعـاش عيشـة صـعبة، فقـد عـّز 
ميـــتهن ويبيـــع ذلـــك يف  قوتـــه وضـــاق بـــه احلـــال، ولقـــد ضـــن بدينـــه ومروءتـــه أن

   !أسواق اخللفاء وبالط األمراء، كما كان يفعل ذلك بعض العلماء...؟
••  WY��dWY��dWY��dWY��dWY��dWY��dWY��dWY��d  

قيـــل للقاضـــي عبـــد الوهـــاب: مـــع مـــن تفقهـــت؟، قـــال: صـــحبت األـــري، 
وتفقهــت مــع أيب احلســن بــن القصــار وأيب القاســم بــن اجلــالب، والــذي فــتح 

  ، يقصد الباقالين. )2(أفواهنا وجعلنا نتكلم القاضي أبو بكر بن الطيب
فقد أخذ عن هؤالء وغريهم من العلماء والشيوخ، وفيما يلي تعريـف لكـل 

  منهم:
 �NC8#א�Nf8��84�NC8#א�Nf8��84�NC8#א�Nf8��84�NC8#א�Nf8��84�NC8#א�Nf8��84�NC8#א�Nf8��84�NC8#א�Nf8��84�NC8#א�Nf8��84))33((      

حممــد بــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن صــاحل التميمــي األــري، شــيخ املالكيــة، 
نزيـــل بغـــداد وعاملهـــا، ازداد انتشـــار املـــذهب عنـــه يف الـــبالد، كـــان ثقـــة مأمونـــا 

انتهـــت إليـــه رئاســـة املـــذهب املـــالكي، أخـــذ عنـــه القاضـــي عبـــد  زاهـــدا ورعـــا،
الوهــاب فقــه املــذهب، ومــن شــيوخه أبــو القاســم البغــوى والباغنــدي وعبــد اهللا 

                                                

 .)3/222) انظر الوفيات: (1(
 .)2/62لديباج المذھب: () ا2(
 )5/461)، تاريخ بغداد : (34/85)، شذرات الذھب: (2/206) الديباج المذھب: (3(
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ومـــن تالميـــذه: الـــدار قطـــين وابـــن اجلـــالب وأبـــو بكـــر  –بـــن زيـــدان البجلـــى 
  هـ). 375(ت  الربقاين

11--  �NfS$א��NfS$א��NfS$א��NfS$א��NfS$א��NfS$א��NfS$א��NfS$11((א�((      

خملـــد العســـكري البغـــدادي أبـــو عبـــد اهللا احلســـني بـــن حممـــد بـــن عبيـــد بـــن 
الـدقاق؛ كـان ثقـة أمينـا، حـدث عــن حممـد بـن حيـي املـروزي، وأيب العبـاس بــن 
مســـروق وحممـــد بـــن عثمـــان بـــن أيب شيبــــة ومجاعـــة، وروى عنـــه: أبـــو القاســـم 

  هـ). 375(ت  األزهري، واحلسن بن حممد اخلالل وغريمها.

22--  -a���?8א-a���?8א-a���?8א-a���?8א-a���?8א-a���?8א-a���?8א-a���?822((א((      

م بـــن حممـــد بـــن خالـــد بـــن القاضـــي أبـــو القاســـم عمـــر بـــن حممـــد بـــن إبـــراهي
ســبنك البجلــى البغــدادي؛ مــن ذريــة جريــر بــن عبــد اهللا. قــال اخلطيــب: كــان 
ثقة، مسع حممد بن حبان والباغندي، وأخذ عنـه القاضـي عبـد الوهـاب، وأبـو 

  هـ). 376(ت  القاسم التنوخى وآخرون.

33--  gQא8?�אgQא8?�אgQא8?�אgQא8?�אgQא8?�אgQא8?�אgQא8?�אgQ33((א8?�א((    

يـة، كـان أفقـه أبو القاسم عبد الـرمحن بـن عبيـد اهللا بـن اجلـالب شـيخ املالك
املالكية يف زمانه، له كتـاب "التفريـغ" مشـهور، أخـذ عـن األـري، وأخـذ عنـه 
العلــم القاضــي عبــد الوهــاب، وأبــو احلســن الطــائفي البصــري وغالــب احملــاريب 

  هـ). 378(ت  من أهل غرناطة

  

  

                                                

  ). 16/317)، سير أعMم النبMء: (3/85شذرات الذھب: ( )1(
 ).3/87)، شذرات الذھب: (16/378سير أعMم النبMء: ( )2(
 ). 16/383)، سير أعMم النبMء: (1/461الديباج المذھب: ( )3(
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44--  Z��d�?8אZ��d�?8אZ��d�?8אZ��d�?8אZ��d�?8אZ��d�?8אZ��d�?8אZ��d�?811((א((      

عمر بـن أمحـد بـن عثمـان بـن أمحـد بـن أزداذ البغـدادي: الـواعظ، كـان ثقـة 
أمونـــا، صـــّنف مـــا مل يصـــنفه أحـــد، مســـع أبـــا بكـــر الباغنـــدي، وأبـــا القاســـم م

البغــوى، وأبــا بكــر بــن أيب داود وغــريهم، وحــدث عنــه أبــو بكــر الــوراق، وأبــو 
  هـ). 385(ت  أمحد اجلوهري، واخلالل وغريهم

55--  iDjiDjiDjiDjiDjiDjiDjiDj))22((    

أبـــو طـــاهر حممـــد بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن العبـــاس بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن زكريـــا 
لــــص، كــــان ثقــــة، مســــع مــــن أىب القاســــم البغــــوي، وأمحــــد بــــن البغــــدادي املخ

سليمان الطوسي، وأىب عمر حممد بن يوسف القاضي، وأخـذ عنـه أبـو حممـد 
  هـ). 393(ت اخلالل، وأبو سعد السمان، وعبد العزيز القطان وغريهم

66--  ��Fא8?�א����Fא8?�א����Fא8?�א����Fא8?�א����Fא8?�א����Fא8?�א����Fא8?�א����F33((א8?�א��((  

أبــو احلســن علــّي بــن عمــر بــن أمحــد بــن القصــار البغــدادي: شــيخ املالكيــة،  
صـــوليا نظّـــارا، لـــه كتـــاب يف مســـائل اخلـــالف ال يعـــرف أحســـن منـــه، كـــان أ

اختصــره القاضــي عبـــد الوهــاب، ولقـــد كــان ابـــن القصــار قرينـــا للقاضــي عبـــد 
الوهاب يأخذ هذا عن ذلك، حّدث عن علّي بـن الفضـل التسـورى وغريمهـا، 

  هـ). 398(ت  روى عنه: أبو ذر احلافظ، وأبو احلسن بن املهتدي باهللا

77--  �'g,��א��'g,��א��'g,��א��'g,��א��'g,��א��'g,��א��'g,��א��'g,��44((א�((    

أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن قاسم: مقدم األصـوليني،  
كان إماما بارعا، صنف يف الرّد على الرافضة واملعتزلـة وغريمهـا مـن الطوائـف، 
إليــه انتهــت رئاســة املالكيــة يف وقتــه، مســع مــع القطيعــي وابــن ماشــا وغريمهــا، 

                                                

 ).3/117)، شذرات الذھب: (11/265) تاريخ بغداد: (1(
 ). 3/144)، شذرات الذھب: (16/478سير أعMم النبMء: ( )2(
 ). 17/107)، سير أعMم النبMء: (2/100الديباج المذھب: ( )3(
 ).  3/168)، شذرات الذھب: (5/379)، تاريخ بغداد: (2/228) الديباج المذھب: (4(
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ا يف فــن األصــول حــّدث عنــه أبــو ذر، وأخــذ عنــه القاضــي عبــد الوهــاب كثــري 
وهو الذي فتح أفواههم وجعلهم يتكلمون كما قال القاضي  –وعلم الكالم 
  هـ). 403(ت  عبد الوهاب

88--  klא�\DFא8?�א�klא�\DFא8?�א�klא�\DFא8?�א�klא�\DFא8?�א�klא�\DFא8?�א�klא�\DFא8?�א�klא�\DFא8?�א�klא�\DF11((א8?�א�((    

جــــرب العبــــدري 
ُ
أبــــو احلســــن أمحــــد بــــن موســــى بــــن القاســــم بــــن الصــــلت امل

البغـدادي: مسـع مـن أيب إسـحق بـن عبـد الصـمد اهلـامشي، وأمحـد بـن عبــد اهللا 
صــحرة، والقاضــي احملــاملي، وحــّدث عنــه عبيــد اهللا األزهــري، وعبــد  وكيــل أيب

  هـ). 405(ت الباقي األنصاري وغريمها 

    ))22((א�d�?8ذאنא�d�?8ذאنא�d�?8ذאنא�d�?8ذאنא�d�?8ذאنא�d�?8ذאنא�d�?8ذאنא�d�?8ذאن  --99

أبــــو علــــّي احلســــن بــــن أيب بكــــر بــــن إبــــراهيم بــــن شــــاذان البغــــدادي البــــزاز 
  هـ). 425( األصويل: كان ثقة، صحيح السماع، صدوقا.

••  NF.�"0�WLD5אق�و�N$א��?.�WVوNYNF.�"0�WLD5אق�و�N$א��?.�WVوNYNF.�"0�WLD5אق�و�N$א��?.�WVوNYNF.�"0�WLD5אق�و�N$א��?.�WVوNYNF.�"0�WLD5אق�و�N$א��?.�WVوNYNF.�"0�WLD5אق�و�N$א��?.�WVوNYNF.�"0�WLD5אق�و�N$א��?.�WVوNYNF.�"0�WLD5אق�و�N$א��?.�WVوNY  
اآلراء يف ســـبب خـــروج القاضـــي عبـــد الوهـــاب مـــن بلـــده وموطنـــه  اختلفــت

العــراق، فــأكثر املصــادر تقــول: بأنــه خــرج مــن العــراق لضــيق حالــه ولإلفــالس 
الــذي حلــق بــه، ففـــي يــوم توديعــه للعــراق شّيعـــه يــوم فصــل عنهــا مــن أكابرهــا 
وأصــحاب حمابرهــا مجلــة موفــورة وطوائــف كثــرية، وأنــه قــال هلــم عنــدما وقفهــم 

ـــــني للتو  ـــــو وجـــــدت ب ـــــا أهـــــل بغـــــداد، ل ـــــيهم يف الرجـــــوع: واهللا ي ديـــــع وعـــــّز عل
ظهــرانيكم رغيفــني كــل غــداة وعشــية مــا عــدلت ببلــدكم بلــوغ آمنيــة، واخلبــز 

  .)3(عندهم يومئذ ثالمثائة رطل مبثقال

                                                

 ).  3/174)، شذرات الذھب: (17/186عMم النبMء: () سير أ1(
 ).  7/279)، تاريخ بغداد: (3/85) شذرات الذھب: (2(
 ).4/516) الذخيرة في محاسن الجزيرة: (3(



29 

وقال هلم أيضا: ....... ولقد ترك أيب مجلة دنانري ودارًا أنفقتها كلها على 
عنـدي، فـنكس كـل واحـد مـنهم رأسـه، مث  صعاليك ممن كان ينهض بالطلب

  أمرهم باالنصراف فانصرفوا وأنشد:
  ال تطلـــــبن مـــــن المجبـــــوب أوالدا

  

ـــــة ـــــن األرذال مكرم ـــــروم م ـــــن ي   وم
  

ــــــه واردا      وال الشــــــراب لتســــــقى من
  

   )1(كمـــن يؤتـــد فـــي األتبـــان أوتـــادا
  

  :)2(ومما ارجتله أيضا يومئذ هذه األبيات
  ســالم علــى بغــداد فــي كــل  مــوطن

  

ــــــا لهــــــا لعمــــــرك ــــــا قالي ــــــا فارقته   م
  

  ولكنهـــــا ضاقــــــت علـــــّي  برحبهـــــا
  

      فكانــت كِخــّل كنــت أهــوى وصــاله 

  وحــــق لهـــــا منــــي الســـــالم المضـــــاعف  
  

ـــــــارف ـــــــي  بشـــــــطي  جانبيهـــــــا  لع       وإن
  ولـــــم  تكـــــن  األرزاق فيهـــــا تســـــاعف

  

ــــــــــــــــــه وتخــــــــــــــــــالف  ــــــــــــــــــأى أخالق   وتن
  

وقيـــل: إن ســـبب خروجـــه مـــن بغـــداد كـــالم نقـــل عنـــه: أنـــه قالـــه يف اإلمـــام 
  .)3(لشافعي وطُلب ألجله فعجل بالفرار منها خائفا على نفسها

ويف طريقه إىل مصر مّر على دمشـق فاجتـاز يف وجهتـه تلـك مبعـرة النعمـان 
  فضيقه وقال فيه:  )4(وا يومئذ أبو العالء أمحد بن سليمان

ــن نصــر زار فــي سفـــر   والمــالكي ب
  

ـــــا  مالكــــــا  جـــــدال   إذا  تفقــــــه أحي
  

ـــا  فحمـــدنا ال   ـــآى  والسفــــربالدن   ن
  

  )5(وينشر الملـك الضـليل إن شـعرا
  

                                                

 ).7/223) ترتيب المدارك: (1(
 ).41)، تاريخ قضاة اGندلس ص (3/225) ترتيب المدارك و الوفيات: (2(
 ).41تاريخ قضاة اGندلس ص ( )،7/224) ترتيب المدارك: (3(
ھو أحمد بن عبد هللا بن سليمان، ولد بمعرة النعمان، وھي قرية تقع في الجنوب الغربي  أبو الع'ء المعري:) 4(

  ھـ. 449من مدينة حلب، له نظم "لزوم ما H يلزم"، و"الھمزة والردف"، توفي سنة 
 ).18/23)، وسير أعMم النبMء: (1/113وفيات اGعيان: (

 ).17/429)، سير أعMم النبMء: (4/516) الذخيرة: (5(
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وامللك الضليل هو امرؤ القيس، وكفى ا شـهادة لشـاعرية هـذا الفقيـه مـن 
    .)1(أىب العالء فيلسوف الشعراء

وملــــا وصــــل إىل مصــــر تــــوىل القضــــاء، فحمــــل لواءهــــا ومــــأل أرضهـــــا مساهـــــا 
، )2(ت يف يديه الرغائبواستتبع سادا وكرباءها، وتناهت إليه الرغائب وانثال

، فأكرمـــه أهـــل املغـــرب ورفعـــوا مـــن قـــدره )3(وكانـــت نيتـــه املواصـــلة إىل املغـــرب
وشأنه وحصل له هنـاك حـال مـن الـدنيا، فممـن أكرمـه: اإلمـام أىب حممـد بـن 
أىب زيــد القــريواين، فقــد ذكــر أنــه بعــث إىل القاضــي عبــد الوهــاب بــألف دينــار 

  . )4(ت على مكافأته فشرح الرسالةعينا، فلما بلغته قال: هذا رجل وجب
هــــ)، نقـــول: لعـــل  386وبـــالنظر إىل ســـنة وفـــاة الشـــيخ أىب حممـــد زيـــد (ت 

هــذه الصــلة كانــت ببغـــداد أو مــن أبنــاء الشــيخ الـــذين خــاطبوا القاضــي عبـــد 
الوهــاب، وانعقــدت بينــه وبيــنهم صــلة بســبب شــرحه تــأليف أبــيهم، ووصــلوه 

  فكتب إليهم.  مبال يرضه واستدعوه للدخول إىل املغرب
ويالحـــظ أن القاضـــي عبـــد الوهـــاب بعـــد رحيلـــه عـــن بغـــداد تـــأثر كثـــريا مـــن 
ابتعـــاده عنهـــا وبـــدى منـــه نـــدم عظـــيم، ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــالل أشـــعاره الـــيت  

  :)5(كتبها يف ذلك، ومنها قوله
  أنـــــــــــا فــــــــــــي الغربـــــــــــة أبكــــــــــــي

  

ـــــــــوم  خروجـــــــــي   لـــــــــم أكـــــــــن ي
  

  نجيــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــى  ولتركــــــــــــــــــي
  

  مـــــــــــا بكيــــــــــــت عــــــــــــين غريــــــــــــب  
  

ــــــــــــــالدي  بالمصــــــــــــــ ــــــــــــــن ب   يب م
  

  وطنــــــــــــــــــــا  فيــــــــــــــــــــه  حبيبــــــــــــــــــــي 
  

                                                

 ).36عبد هللا كنون ص (  -) انظر: أدب الفقھاء 1(
 ). 4/516)، الذخيرة: (2/219)، الوفيات: (2/26) الديباج المذھب: (2(
 ). 7/225) ترتيب المدارك: (3(
 ). 3/13) معالم اNيمان: (4(
 ).4/525) الذخيرة في محاسن الجزيرة: (5(
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  : )1(وقال
  قطعــــــــت األرض شــــــــهري ربيــــــــع

  

ــــي ــــد رآن ــــب وق ــــي الحبي   فقــــال ل
  

  ركبــت علــى البــراق؟ فقلــت: كــال
  

  إلــــى مصــــر وعــــدت إلــــى العــــراق   
  

  ســــــــــــــبوقا للمضــــــــــــــمرة العتــــــــــــــاق
  

  اشـــــــتياقي  ولكنـــــــي ركبـــــــت علـــــــى
  

  يف قصيدة طويلة خنتار منها: )2(وقال يتشوق إىل بغداد
     تمـا  ليـاخليلـي فـي بغـداد هـل أن

  وهـــل أنـــا مـــذكور بخيـــر لـــديكما 
  

  وهل ذرفتا عنـد النـوى مقلتاكمـا
  

ــو كــان ودك صــادقا   وكــم قائــل ل
  

ـــاء بأرضـــهم    يقـــيم الرجـــال األغني
  

  ومــا هجــروا أوطــانهم عــن  ماللــة
  

  علــى العهــد مثلــى أم غــدا العهــد  باليـــا  
  

ـــــا    إذا مـــــا جـــــرى ذكـــــر بمـــــن كـــــان نائي
  

      علــــــــّي كمــــــــا أمســــــــى وأصــــــــبح باكيــــــــا

  داد لـــــــم ترحـــــــل، فكـــــــان جوابيـــــــا لبغـــــــ
  

ــــــى النــــــوى بالمعســــــرين المراميــــــا    وترم
  

  ولكـــــن حـــــذارا مـــــن شمــــــات األعاديـــــا 
  

  :)3(وقال وهو يبكي على بغداد
  أتبكـــي علـــى بغـــداد وهـــي قريبـــة

  

  لعمرك ما فارقت بغداد عـن ِقلـي
  

  إذا ذكرت بغـداد نفسـي تقطعـت
  

  أنــــــا ذاك الصـــــديق لكـــــن  قلبـــــي
  

ـــــ ـــــم ال ل ـــــربكم ث ـــــا بق ـــــا انتفعن   وم
  

  فكيــف إذا مــا ازددت عنهــا غــدا بعــــدا  
  

ـــــــــــا بـــــــــــدا ـــــــــــراق به   ال إن وجـــــــــــدنا الف
  

     مـن الشــوق أو كـادت تمــوت بهـا وجــدا
ـــــــب ـــــــيس  بقل ـــــــديار  ل ـــــــد قـــــــرب ال   عن

  

ــــــــــــي ــــــــــــذنب ذنب ــــــــــــا ال ــــــــــــيكم وإن   م عل
  

                                                

 ).5/528) المصدر السابق: (1(
 ).4/527) المصدر السابق: (2(
 ).4/522) المصدر السابق: (3(
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ـــــــي ـــــــا فـــــــي خطـــــــة وأســـــــأل رب   أن
  

     فـــــي خالصـــــي مـــــن شـــــرها ثـــــم حســـــبي

و عمــران لقــد خاطــب فقهــاء القــريوان يف الوصــول إليهــا فرغبــه يف ذلــك أبــ
  )1(الفاسي وكسره عنه أبو بكر بن عبد الرمحن

وجيب أن نذكر أنه رحل إىل مكة ألداء فريضة احلج، ويف أثناء تأديته هلذه 
الفريضة حصلت بينه وبني املنتصر بـاهللا حـاكم مصـر وقتئـٍذ مراسـلة فيمـا يلـي 

  : )2(نصها
NF.�n5�X�7�8�NFLa@0"�אNF.�n5�X�7�8�NFLa@0"�אNF.�n5�X�7�8�NFLa@0"�אNF.�n5�X�7�8�NFLa@0"�אNF.�n5�X�7�8�NFLa@0"�אNF.�n5�X�7�8�NFLa@0"�אNF.�n5�X�7�8�NFLa@0"�אNF.�n5�X�7�8�NFLa@0"�א��������

نب الطاعـــة، ودثـــرهم مـــن قـــر وسواســـه حصـــن اهللا املـــؤمنني مـــن الشـــيطان جبـــ
بســـرابيل القناعـــة، ووهـــبهم مـــن نعمـــه مـــددا ومـــن توفيقـــه رشــــدا، وصـــّريهم إىل 
مــنهج اإلســالم وســبيله األقــوام وجعلهــم مــن اآلمنــني فيمــا هــم عليــه موقوفــون 

   .)���������m�m�m�mì��ë��ê��éì��ë��ê��éì��ë��ê��éì��ë��ê��éllll)3وزيّنهم بالتثبيت فيما عنه مسئولون:

ء بــرك بعــد أن كانــت بغــداد يل كتــايب إليــك مــن اجلــب بــإزاء مصــرك، وفنــا
الوطن واأللفة والسـكن، وملـا كنـت علـى مـذهب صـحيح ومتجـر ربـيح كثـرت 

��������mmmmm��l��k��jm��l��k��jm��l��k��jm��l��k��jnnnn علــّي اخلــوارج، وشــق علــى املــاء ارتقــاء املنــاهج
r��q��p��or��q��p��or��q��p��or��q��p��ollll)4(،  لكي أقضي فرض  –حرسها اهللا  –فأتيت مكة

اهللا مــــن احلـــج مــــن عـــج وثــــج، أســــأل اهللا تعـــاىل القبــــول، وكيــــف وإمنـــا يتقبــــل 
املتقـــني، وقـــد كنـــت عنـــدي ذا ُســـنة وديـــن حمبـــا يف اهللا تعـــاىل ويف النبيـــني ويف 

واملهديني، فورد الناطقون وأتى املخربون، خبرب ما أنـت عليـه فـذكروا  �حممد 
��أنك مدحض ملذهب مالك، موعد لصاحبه بأليم املهالـك هيهـات هيهـات:

                                                

 ).7/226)  ترتيب المدارك: (1(
 ).4/520) الذخيرة: (2(
 .46) سورة فصلت، ا{ية: 3(
 .40سورة الحج، ا{ية:  )4(
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mmmmÞ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô��ÓÞ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô��ÓÞ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô��ÓÞ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ��Ô��Óllll)1( ،

بيــت القبــول علــى أمــر مل يصــح بيانــه لكثــرة الكــذب يف الــدنيا، وإذ ال حيــل فأ
ملســـلم أن ميـــوت طوعـــا فـــأردت الكشـــف عـــن ذلـــك بكتـــاب منـــك، والســـالم 

  على من اتبع اهلدى.
ـــاهللا : حـــرس اهللا مهجتـــك وطـــول مـــدتك، وقـــدم أمـــري جـــواب المنتصـــر ب

وأتــى خطابــك  املـؤمنني إىل املنيــة قبلــك وخصـه ــا دونــك، ورد كتابـك املكــرم
ــــه،  ــــاح البالغــــة فنمقت ــــبكم وينــــزل العصــــم، وهبــــت عليــــه ري املعظــــم يفصــــح ال
ووكفت عليه سحائب الرباعة فرققته، فياله من خط ـى، ولفـظ شـهى تـذكر 
فيه حسن ظنونك بنا وتثبيت مآثرنا، فلما أن عرسـت بإزائهـا، ورد مـن فسـخ 

لصــــدور عليــــك، فخــــذ بظاهرهــــا مــــا كــــان عنــــدك ورد ودع لربــــك علــــم ذات ا
  .)2(والسالم

••  W�O�/�2D$���2و4,�אل�א�D$א��WL'�f.و�W,gY4و�WDP�:OW�O�/�2D$���2و4,�אل�א�D$א��WL'�f.و�W,gY4و�WDP�:OW�O�/�2D$���2و4,�אل�א�D$א��WL'�f.و�W,gY4و�WDP�:OW�O�/�2D$���2و4,�אل�א�D$א��WL'�f.و�W,gY4و�WDP�:OW�O�/�2D$���2و4,�אل�א�D$א��WL'�f.و�W,gY4و�WDP�:OW�O�/�2D$���2و4,�אل�א�D$א��WL'�f.و�W,gY4و�WDP�:OW�O�/�2D$���2و4,�אل�א�D$א��WL'�f.و�W,gY4و�WDP�:OW�O�/�2D$���2و4,�אل�א�D$א��WL'�f.و�W,gY4و�WDP�:O  
لقد كان القاضي عبـد الوهـاب عابـداً زاهـداً متأدبـاً ثقـة كثـري احلفـظ، وكـان 
حســــن النظــــر جيــــد العبــــارة، فقيهــــا متفننــــاً بــــاهراً أدبيــــا، مــــن أعيــــان علمــــاء 

كـان أبـو حممـد يف اإلسالم، مسا قدره وشاع يف األفق ذكره، قال ابن بسام: "
وقتـــــه بقيــــة النــــاس ولســــان أصــــحاب القيــــاس، وهــــو أحــــد مــــن صــــرف وجــــوه 
املذهب املـالكي بـني لسـان الكنـاين ونظـر اليونـاين فقـّدر أصـوله وحـّرر فصـوله 
وقرر مجله وتفاصيله، وج فيه سبيال كانت قبله طامسة املنار دراسـة اآلثـار، 

سـندا وأرحـب أمـدا، قليـل مـادة  كان أقرب  –ممن لعله  –وكان أكثر الفقهاء 
البيان كليل شباة اللسان، قلما يصل يف كتبه غري مسـائل يلقفهـا وال يثقفهـا، 

                                                

 . 31-30) سورة الزمر، ا{ية: 1(
 ).4/521) الذخيرة: (2(
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ويبوا وال يرتبها، فهي متداخلة النظام غري مستوفاة األقسام، وكلهم قد قلـد 
  . )1(أجر ما اجتهد، وجزاء ما نوى واعتقد"

أسسوا املذهب، وأّصلوا ولقد كان أحد أركان املذهب املالكي، من الذين 
  .)2(له فهو أحد أئمة املالكية ومصنفيهم، وإليه انتهت رئاسة املذهب
ألـــف يف  )3(قــال اخلطيـــب البغـــدادي فيـــه: "مل نلـــق مــن املـــالكني أفقـــه منـــه"

، كمـــا أصـــبحت آلرائـــه )4(املـــذهب واخلـــالف واألصـــول تـــأليف بديعـــة مفيـــدة
دليـل تـرجيح ومـذهبا متبعـا، أمهية خاصة يف املذهب حىت جعلت هـذه اآلراء 

أي الطـالق  -فمما جاء يف مقدمات ابن رشد: "... وقد اختلف يف صرحيه
ومــا هــو علــى ثالثــة أقــوال: أحدهـــا: أن صــرحيه لفــظ الطــالق خاصــة وأن   –

كناياته ما عدا ذلـك مثـل قولـه: خليـة وبريـة وحبلـك علـى غاربـك، ومـا أشـبه 
  .  )5(ذلك وهو مذهب عبد الوهاب ..."

بعـــد أن  –ذكـــر بـــأن ســـبب انتشـــار املـــذهب املـــالكي يف مصـــر ثانيـــة وقـــد 
  .)6(هو القاضي عبد الوهاب –درس 

ولقــد تفقــه عليــه جمموعــة كبــرية مــن العلمــاء الــذين ذاع صــيتهم يف اآلفـــاق 
  والذين سيأيت ذكرهم. 

وكـــــان القاضـــــي أبـــــو بكـــــر البـــــاقالين يعجبـــــه حفـــــظ أىب عمـــــران الفاســـــي 
 –و اجتمـــــع يف مدرســـــيت هـــــو وعبـــــد الوهـــــاب ويقـــــول: "... لـــــ )7(القـــــريواين

                                                

 ).4/515ة Hبن بسام: () الذخير1(
 ).3/223) شذرات الذھب: (2(
 ). 11/30)  تاريخ بغداد: (3(
 )، وسوف يأتي ذكر جميع مؤلفاته. 41) تاريخ قضاة اGندلس ص (4(
 ). 1/578) المقدمات: (5(
 ). 307ص ( -للراعي –) انتصار الفقير السالك 6(
الحجاج الغفجومي، س!كن القي!روان، وحص!لت ل!ه  أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي أبو عمران الفاسي:) 7(

بھا رئاسة العلم، وح!ل إل!ى المش!رق، ف!درس اGص!ول عن!د أب!ي بك!ر الب!اقMني، أخ!ذ عن!ه الن!اس م!ن المغ!رب 
 ). 2/377ھـ (الديباج المذھب:  430والمشرق، توفي سنة 
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الجتمـــع علـــم مالـــك: أبـــو عمـــران حيفظـــه وعبـــد الوهـــاب  –صـــاحب املعونـــة 
  .)1(ينصره"، وقال عنهما: "لو رآكما مالك لسر بكما"

  .)2(وقال اخلطيب البغدادي فيه: كان حسن النظر، جيد العبارة
ان يقـول: لـو ونقل املقرى عن ابـن بسـام قولـه: "بلغـين عـن ابـن حـزم أنـه كـ

مل يكـــن ألصـــحاب املـــذهب املـــالكي بعـــد عبـــد الوهـــاب إال مثـــل أىب الوليـــد 
الباجي لكفاهم ..."، وهذه شهادة كبرية من ابن حزم للقاضي عبد الوهاب 

  .)3(قبل أن تكون أليب الوليد الباجي
كمــا قــال فيــه ابــن فرحــون: "القاضــي أبــو حممــد: أحــد أئمــة املــذهب كــان 

  .)4(مذهب، ثقة، ُحّجة، نسيج وحده، وفريد عصره"حسن النظر، نظارا لل
وقال صاحب كتاب "النجوم الزاهرة": "... وكـان شـيخ املالكيـة يف عصـره 

  .)5(وعاملهم"
وقال ابن القيم عنـه: "... القاضـي عبـد الوهـاب إمـام املالكيـة بـالعراق مـن  

  .)6("-رمحهم اهللا تعاىل –كبار أهل السنة 
اب منكبــا علــى العلـم: طلبــا وتعليمــا وتأليفــا، ولقـد كــان القاضــي عبـد الوهــ

  مقبال عليه منشغال به، ال يسعه غريه وال يعرج على غريه. 
... فقد حكى عنه أنه ملا أن دخل مصر وتأهل ا وقعد مع زوجته سنني 

أراد أهلهـــــا أن يزوجوهـــــا، فقالـــــت هلـــــم: إذا عـــــزمتم  –رمحـــــه اهللا  –مث مـــــات 
  فزوجوين على أىن ِبكٌر. 

                                                

 ). 7/246)، ترتيب المدارك: (2/338) الديباج المذھب: (1(
 ). 7/246( ) ترتيب المدارك:2(
 ).2/69) نفع الطيب من غصن اGندلس الرطيب: (3(
 ).2/26) الديباج المذھب: (4(
 ). 4/276) النجوم الزاھرة: (5(
 ). 58) اجتماع الجيوش اNسMمية ص (6(
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  هلا: كيف؟ وقد أقمت سنني معه.  فقالوا
فقالت: أول ليلة دخـل علـّي صـّلى ركعتـني وجلـس ينظـر يف كتبـه، ومل يرفـع 
رأســه، مث كــذلك يف ســـائر أيامــه، فقمـــت يومــا ولبســت وتزينـــت ولعبــت بـــني 
يديه، فرفع رأسه ونظر إّيل وتبسم وأخـذ القلـم الـذي بيـده فجـره علـى وجهـي 

كتبــه مل يرفعــه بعــد ذلــك حــىت انتقــل إىل وأفســد بــه زينــيت مث أكــب رأســه علــى  
  . -عّز وجّل  –ربه 

  .)1(فمن كانت له مهة سنية فلينسج على منواله ..."
••  ����X4و��C��O�  א��������
�א�������C��Oو����X4א��������
�א�������C��Oو����X4א��������
�א�������C��Oو����X4א��������
�א�������C��Oو����X4א��������
�א�������C��Oو����X4א��������
�א�������C��Oو����X4א��������
�א�������C��Oو����X4א��������
�א����

بـــرع القاضـــي عبــــد الوهــــاب يف الفقــــه واألصـــول؛ لـــذا كانـــت ُجـــّل  كتاباتـــه 
  ومؤلفاته تدور حول هذين الفنني من العلوم فقط.

اجتمع للقاضي عبد الوهاب أمران: التمكن مـن الفقـه املـالكي وذلك ألنه 
متكنـــا عـــدمي النظـــر مـــع ســـعة التفكـــري، وانضـــاف إىل ذلـــك ســـيالن قلمـــه يف 
حتريـــره، فبلـــغ رتبـــة ممتـــازة يف الغـــوص الفقهـــي وســـعة التحليـــل يف إبـــداء النظـــر 

  .)2(الثاقب يف التحريرات الفقهية والتدقيقات العلمية
خاصا سواء يف داخـل املـذهب املـالكي، أو يف عمـوم  مما أعطى لكتبه وزنا

الفقه اإلسالمي: فـإن أكثـر الفقهـاء ومفسـري القـرآن وشـراح احلـديث ينقلـون 
  عنه ويستدلون بآرائه وأقواله ومن هؤالء نذكر:

هــــــ)، وابـــــن  684هــــــ)، والقـــــراىف ( 474)، والبـــــاجى (520ابـــــن رشـــــد (ت 
هـــــ)،  852فظ ابــــن حجــــر (هـــــ)، واحلــــا 671هـــــ)، والقــــرطيب ( 799فرحــــون (

  هـ) وغريهم. 911والسيوطي (

                                                

 ). H2/180بن الحاج : ( –) المدخل 1(
 ).36-1/35انظر مقدمة: تحقيق كتاب المعلم: ( )2(
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وقـــد وصـــل القاضـــي عبـــد الوهـــاب يف الفقـــه إىل درجـــة مرموقـــة حـــىت عـــده 
  يف املذهب.  )1(السيوطي من الفقهاء اتهدين

هـــذا يف الفقـــه، أمـــا يف األصـــول فقـــد ســـجل عصـــر القاضـــي عبـــد الوهـــاب 
الم املتخصصني فيه العدد تقدم هذا العلم خباصة وتفوقه؛ إذ يئا له من األع

ــــو  ــــو زيــــد وأب ــــال: البــــاقالين والقاضــــي عبــــد الوهــــاب والدبوســــى أب الكبــــري أمث
احلسني البصرى وإمـام احلـرمني اجلـويىن وأبـو حامـد الغـزايل وغـريهم، ممـا أوجـد 
نشـــاطا أصـــوليا، ال يضـــارعه نشـــاط ومازالـــت املؤلفـــات األصـــولية يف العصـــور 

لعلمـــاء يف هـــذه الفـــرتة فأصـــبحت املصـــدر علـــى إنتـــاج هـــؤالء ا املتـــأخرة عالـــه
  .)2(واملورد فكرا ومضمونا

والقاضــي عبــد الوهــاب حلقــة وصــل بــني كبــار علمــاء األصــول كالبــاقالين 
وابـــن القصـــار اللـــذين درس عليهمـــا واســـتفاد منهمـــا اســـتفادة جليلـــة يف هـــذا 

وبــني  –ومهــا غنيــان عــن التعريــف وعــن ذكــر براعتهمــا يف هــذا العلــم  –الفــن 
هــــــــ)، والبـــــــاجى والقـــــــراىف والزركشـــــــى  476مـــــــاء الالحقـــــــني كالشـــــــريازي (العل

  ى وغريهم.ـوالسيوط
، وهو شيخ الباجى )3(فالشريازي أخذ عنه وقال: "مسعت كالمه يف النظر"

، وأما القراىف فـإن كتابيـه شـرح )4(الذي عد القاضي من احملققني يف هذا العلم
ساسـية والـيت ينقـل عنهـا مـن مصـادرها األ –تنقيح الفصول ونفائس األصـول 

 )5(باســـــتمرار كتـــــب القاضـــــي عبــــــد الوهـــــاب األصـــــولية كاإلفـــــادة والتلخـــــيص
كتـب وغريمها، وكذلك الزركشي يف كتابه البحر احمليط فإنه ينقـل عـن جمموعـة  

                                                

 ). 194)، واHجتھاد ص (1/314) حسن المحاضرة: (1(
 ).168عبد الوھاب أبو سليمان ص ( –) الفكر اGصولي 2(
 ).163) الطبقات ص (3(
 ). 78) أحكام الفصول في أحكام اGصول ص (4(
 ) انظر: شرح تنقيح الفصول. 5(
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ــــــذكر منهــــــا "املفــــــاخر" و"امللخــــــص"  ــــــد الوهــــــاب األصــــــولية، ون القاضــــــي عب
ه "االجتهـــاد" أكثـــر فيـــه مـــن ، أمـــا الســـيوطي فإنـــه كتابـــ)1(و"اإلفـــادة" وغريهـــا

النقـل عــن آراء وتوجيهــات القاضــي عبــد الوهـاب يف بــاب االجتهــاد مــن هــذا 
  الفن. 
  �����Wא��:�/�����Wא��:�/�����Wא��:�/�����Wא��:�/�����Wא��:�/�����Wא��:�/�����Wא��:�/�����Wא��:�/  ••

من أهم األعمال اليت قام ا القاضي عبد الوهاب يف حياته توليـه القضـاء 
، )2(فقــد كــان أبـو حممــد قاضــيا يف بادرايــا يف منـاطق كثــرية مــن العـراق ومصــر.

  . )4(، ومها بلدتان من أعمال العراق)3(وباكسايا
، وقـال القاضـي )6(أنـه وىل القضـاء مبدينـة أسـعرد )5(وذكر صاحب الـذخرية

  . )8(: إنه وىل قضاء الدينور)7(عياض
  .)9(ولقد كان قاضيا يف مصر حني تويف ا

••  c3�.g�c3�.g�c3�.g�c3�.g�c3�.g�c3�.g�c3�.g�c3�.g�  
  ))1100((אN2��?8وسאN2��?8وسאN2��?8وسאN2��?8وسאN2��?8وسאN2��?8وسאN2��?8وسאN2��?8وس  --11

لكيــة، حممــد بــن عبيــد اهللا بــن أمحــد بــن عمــروس البــزاز البغــدادي، شــيخ املا
إليــه انتهــت الفتــوى ببغــداد، وكــان مــن كبــار املقــرئني، فقيهــا أصــوليا صــاحلا، 

                                                

 ). 1/8) انظر: البحر المحيط: (1(
قرب باكسايا بين البن!دنيجين ون!واحي واس!ط، يق!ال: ) بادرايا (ياء بين اGلفين): طسوج بالنھروان، وھي بلدة ب2(

 ).      1/316إنھا أول قرية ُجمع منھا الحطب لنار إبراھيم (معجم البلدان: 
) باكسايا (بضم الكاف وبين اGلفين ياء) بلدة قرب البنديجين وباداريا ب!ين بغ!داد وواس!ط م!ن الجان!ب الش!رقي 3(

 ). 1/327في أقصى النھروان (معجم البلدان: 
 ). 12/33)، البداية والنھاية: (11/31)، تاريخ بغداد: (7/220) انظر ترتيب المدارك: (4(
  ).1/222( الوفيات: ،)4/517) الذخيرة: (5(
 ). 289) أسعرد: وھي بلدة إلى الجنوب من ميا فارقين (انظر تقويم البلدان Gبى الغداء صاحب حماة ص 6(
 ). 40يخ قضاة اGندلس ص ()، تار7/220) ترتيب المدارك: (7(
) الدينور: مدينة من أعمال الجبل ق!رب ميس!ين، وب!ين ال!دينور وھم!ذان ني!ف وعش!رون فرس!خا وأھلھ!ا أج!ود 8(

 ).  2/545طبعا، وبھا الثمار والزرع الكثيرة. (معجم البلدان: 
 ). 103)، شجرة النور الزكية ص (2/26) الديباج المذھب: (9(
 ). 18/73)، سير أعMم النبMء: (3/290)، شذرات الذھب: (2/238) الديباج المذھب: (10(
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أخذ عن القاضـيني بـن القصـار وعبـد الوهـاب، ومسـع أبـا حفـص بـن شـاهني، 
وروى عنـــه اخلطيـــب البغـــدادي، ودرس عليـــه القاضـــي أبـــو الوليـــد البـــاجى(ت 

  هـ).  452
  )1(א�n�%pא���
אد�א�n�%pא���
אد�א�n�%pא���
אد�א�n�%pא���
אد� -2

ـــاظ، أبـــو بكـــر أمحـــد بـــن علـــّي بـــن ثابـــ ت اخلطيـــب البغـــدادي، خامتـــة احلُف
وصاحب التصانيف الكبرية، مسع من أىب الفضل التميمي وأىب العالء الـوراق 
وغريهم، قال اخلطيب البغدادي عن القاضي عبد الوهاب: ..... كتبت عنه 

  هـ)..  463(ت  )2(وكان ثقة

�א!��8?����ون��
�א!��8?����ون��
�א!��8?����ون��
�א!��8?����ون��
�א!��8?����ون��
�א!��8?����ون��
�א!��8?����ون��
�א!��8?����ون  --33��))33((  

، شــيخ املالكيــة، نـــاظر أبــو حممــد عبــد احلــق بــن هـــارون الســهمي الصــقلي
مبكــــة املكرمــــة أبــــا املعــــايل إمــــام احلــــرمني وباحثــــه، موصــــوف بالــــذكاء وحســــن 
التصـــنيف، تفقـــه بشـــيوخ القـــريوان كـــأىب بكـــر بـــن عبـــد الـــرمحن، وأىب عمـــران 
الفاســي، ولقــي القاضــي عبــد الوهــاب يف احلــج، لــه كتــاب "النكــت والفــروق 

  هـ).  466(ت ملسائل املدونة"، و"التهذيب الطالب" وغريمها 
44--  ��U.
  ))44((��84א�;:�1א�
.��84��Uא�;:�1א�
.��84��Uא�;:�1א�
.��84��Uא�;:�1א�
.��84��Uא�;:�1א�
.��84��Uא�;:�1א�
.��84��Uא�;:�1א�
.��84��Uא�;:�1א�

أبــو الفضــل مســلم بــن علــّي بــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن حســني الدمشــقي، 
يعـــرف بغـــالم عبـــد الوهـــاب، اشـــتهر بـــه لطـــول صـــحبته وخدمتـــه، لـــه مؤلـــف 
مشهور يف الفروق الفقهية، وأخذ مادته من كتاب "الفروق يف مسائل الفقه" 

ك يف مقدمـة كتابـه حيـث قـال: للقاضي عبد الوهاب شيخه: كمـا صـرح بـذل
حــدثين  –رمحــه اهللا تعــاىل  –يقصــد عبــد الوهــاب  –"... وقــد كــان القاضــي 

                                                

 ). 3/1135)، تذكرة الحفاظ: (18/73) سير أعMم النبMء: (1(
 ). 11/31) تاريخ بغداد: (2(
 ). 18/301)، سير أعMم النبMء: (116)، شجرة النور الزكية ص (2/56) الديباج المذھب: (3(
 ). 4/765) ترتيب المدارك: (4(
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أنــه عمــل كتابــا ومســاه "بــاجلموع والفــروق"، وأنــه تلــف ومل يعمــل غــريه، وذكــر 
أيضا أصحابه فروقا مفرتقة يصعب حفظها على مـن رامهـا، وتشـتد علـى مـن 

بـل أوردوهـا يف تضـاعيف الكتـب، وأنـا  طلبها؛ ألم مل يقصـدوا إىل إفرادهـا،
    .      )1(أثبت لك من ذلك ما يسهل عليك تناوله ويقرب فهمه ..."

55--  T��,�?8��84א�$��س�T��,�?8��84א�$��س�T��,�?8��84א�$��س�T��,�?8��84א�$��س�T��,�?8��84א�$��س�T��,�?8��84א�$��س�T��,�?8��84א�$��س�T��,�?822((��84א�$��س�((  

أبو العبـاس أمحـد بـن منصـور بـن حممـد بـن قبـيس الغسـاين الدمشـقي، مسـع 
مـــن الغنـــدجاين وأبـــو احلســـن الواحـــدي والعكـــربي وغـــريهم، يـــروي كثـــريا عـــن 

  وهاب. القاضي عبد ال
��א�IUאز�  --66E�0��84אز�IUא���E�0��84אز�IUא���E�0��84אز�IUא���E�0��84אز�IUא���E�0��84אز�IUא���E�0��84אز�IUא���E�0��84אز�IUא���E�0��84))33((  

أبــــو إســـــحاق إبـــــراهيم بـــــن علـــــّي بــــن يوســـــف الشـــــريازي، مســـــع البيضـــــاوي 
والزجاجي وأبو خامت القزويين وغريهم، وحدث عنـه اخلطيـب البغـدادي، وأبـو 
الوليــــد البــــاجى والكرخــــى وغــــريهم، اشــــتهرت تصــــانيفه يف الــــدنيا كاملهــــذب 

ســـــمية كتابــــه "املعونـــــة يف واللمــــع وامللخــــص يف أصـــــول الفقــــه، ولعلـــــه أخــــذ ت
اجلــدل" مــن اســم هــذا املصــنف "املعونــة علــى مــذهب عــامل املدينــة" لشـــيخه 

  القاضي عبد الوهاب. 
قــال أبــو إســحق الشــريازي يف تعريــف القاضــي عبــد الوهــاب: "... أدركتــه 

  هـ).  476(ت  )4(ومسعت كالمه يف النظر"
غـرب وأهـل األنـدلس وغريهم مـن التالميـذ مـن أئمـة املالكيـة يف املشـرق وامل

   .)5(منهم: القاضي حممد بن الشماخ الغافقي وصاحبه مهدي بن يوسف

                                                

 ). G61-62بى الفضل الدمشقي ص ( –) الفروق الفقھية 1(
 ). 18/452)، سير أعMم النبMء: (4/765) ترتيب المدارك: (2(
 ). 18/452)، سير أعMم النبMء: (3/349) شذرات الذھب: (3(
 ). 163) طبقات الفقھاء: ص (4(
 ). 2/62ج المذھب: ()، الديبا41)، تاريخ قضاة اGندلس ص (7/221) ترتيب المدارك: (5(
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77JJJJJJJJ  �CO���O��א��r�2U4.��א������א8?�א��CO���O��א��r�2U4.��א������א8?�א��CO���O��א��r�2U4.��א������א8?�א��CO���O��א��r�2U4.��א������א8?�א��CO���O��א��r�2U4.��א������א8?�א��CO���O��א��r�2U4.��א������א8?�א��CO���O��א��r�2U4.��א������א8?�א��CO���O��א��r�2U4.��א������א8?�א���������

أبو عبد اهللا حممد بـن احلبيـب مـن أهـل العلـم والفضـل، محـل عـن القاضـي 
عبد الوهـاب مجيـع كتبـه وأخـذ عنـه أهـل األنـدلس بعـد رحلتـه املشـرقية، كتـب 

 –اب، وهكـذا يكـون لـه الفضـل يف نشـر املؤلفـات العراقيـة القاضي عبد الوهـ
  .)1(باألندلس واملغرب –املالكية 

   أما املهدي بن يوسف فلم أقف على ترمجة له.

••  W��;�^.���2وD$א��c��`hW��;�^.���2وD$א��c��`hW��;�^.���2وD$א��c��`hW��;�^.���2وD$א��c��`hW��;�^.���2وD$א��c��`hW��;�^.���2وD$א��c��`hW��;�^.���2وD$א��c��`hW��;�^.���2وD$א��c��`h  
للقاضي عبد الوهاب كتب كثرية يف أكثر الفنون لكنه برع وبرز يف تأليف 

  ملرتمجون له ما يلي: األصول والفقه املذهيب واخلالف، ومما ذكره ا
11JJJJJJJJ  Z�DLא�Z�DLא�Z�DLא�Z�DLא�Z�DLא�Z�DLא�Z�DLא�Z�DLא���������

وهــو مــن املختصــرات الــيت يــدور عليهــا مــذهب مالــك، ومــع صــغر حجمــه 
، ولقـد ُحقـق )2(يعد من أجود املختصرات، ومن خيار الكتب وأكثرهـا فائـدة

هــذا الكتــاب جبامعتنــا أم القــرى مــن الطالــب حممــد ثالــث ســعيد الغــاين ســنة 
  هـ. 1406 -هـ  1405

22JJJJJJJJ  DLא���L>�MD��Z$@אDLא���L>�MD��Z$@אDLא���L>�MD��Z$@אDLא���L>�MD��Z$@אDLא���L>�MD��Z$@אDLא���L>�MD��Z$@אDLא���L>�MD��Z$@אDLא���L>�MD��Z$@אZ�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z���������
، )3(مل يتمـــه وهـــو شـــرح مـــن القاضـــي عبـــد الوهـــاب ملختصـــره التلقـــني لكنـــه

  . 355ت رقموتوجد نسخة من هذا الكتاب يف خزانة القرويني حت
33JJJJJJJJ  �'و
���������sNdא@
و'��sNdא@
و'��sNdא@
و'��sNdא@
و'��sNdא@
و'��sNdא@
و'��sNdא@
و'��sNdא@

  . )4(بدأ القاضي عبد الوهاب بشرح املدونة، لكنه مل يتمه أيضا

                                                

 ). 10/60)، والمعيار المعرب: (8/165) ترتيب المدارك: (1(
 ). 17/429)، سير أعMم النبMء: (2/420)، فوات الوفيات: (2/62) انظر الديباج المذھب: (2(
 ). 41)، تاريخ قضاة اGندلس ص (7/222) انظر ترتيب المدارك: (3(
 ). 2/28ديباج المذھب: ()، ال7/222) انظر ترتيب المدارك: (4(
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44JJJJJJJJ  ANK<א*.�م�دא��א�n�3@�ANFaא�ANK<א*.�م�دא��א�n�3@�ANFaא�ANK<א*.�م�دא��א�n�3@�ANFaא�ANK<א*.�م�دא��א�n�3@�ANFaא�ANK<א*.�م�دא��א�n�3@�ANFaא�ANK<א*.�م�دא��א�n�3@�ANFaא�ANK<א*.�م�دא��א�n�3@�ANFaא�ANK<א*.�م�دא��א�n�3@�ANFaא���������
الوهـاب، وكـان هـذا الكتـاب يف مائـة وهو من أعظم ما ألف القاضي عبد 

قبـل  )1(جزء، فوقـع الكتـاب خبطـه بيـد بعـض قضـاة الشـافعية، فألقـاه يف النيـل
  أن يكتب له االنتشار. 

55JJJJJJJJ  �'وאIא���
2
�8?���84ز(u�M84�NFLj�sNd�6�
C2@وא'�אIא���
2
�8?���84ز(u�M84�NFLj�sNd�6�
C2@وא'�אIא���
2
�8?���84ز(u�M84�NFLj�sNd�6�
C2@وא'�אIא���
2
�8?���84ز(u�M84�NFLj�sNd�6�
C2@وא'�אIא���
2
�8?���84ز(u�M84�NFLj�sNd�6�
C2@وא'�אIא���
2
�8?���84ز(u�M84�NFLj�sNd�6�
C2@وא'�אIא���
2
�8?���84ز(u�M84�NFLj�sNd�6�
C2@وא'�אIא���
2
�8?���84ز(u�M84�NFLj�sNd�6�
C2@א��������
وهو شرح ملختصر املدونة الذي ألفه الشيخ ابن أىب زيد القريواين صنع فيـه 

  .)2(حنو نصفه
وجـد اجلــزء اخلــامس مــن هــذا الشــرح العظــيم يف مركــز املخطوطــات مبعهــد وي

فقـه املــالكي)، وحيتــوي  48البحـث العلمــي جبامعـة أم القــرى وهــو حتـت رقــم (
  هذا اجلزء على األبواب التالية:

اجلعالـــــــة، القـــــــراض، املســـــــاقاة، الشـــــــركة، الوديعـــــــة، الوكـــــــاالت، العصـــــــبة، 
لعاريــة، احلجــر، التفلــيس، الضــمان، الشــهادات، الــدعاوي، اإلقــرار، الــرهن، ا

اهلبــــات، ، احلوالــــة، الصــــلح، إحيــــاء املــــوات، اللقطــــة، الغصــــب، االســــتحقاق
  الصدقات، األحباس، الوقف، الشفعة، القسمة، الوصية. 

66JJJJJJJJ  
���������������sNdא�M84�?8ز(
�������sNdא�M84�?8ز(
�������sNdא�M84�?8ز(
�������sNdא�M84�?8ز(
�������sNdא�M84�?8ز(
�������sNdא�M84�?8ز(
�������sNdא�M84�?8ز(
�������sNdא�M84�?8ز(
ولقــد ســبق وأن ذكرنــا ســبب وقصــة تأليفــه شــرح الرســالة، ولقــد قيــل: بأنــه 

ه مســلك اإلســهاب واإلطنــاب يف حنــو ألــف أول شــارح هلــا، وســلك يف شــرح
، ولقـد قـال )3(ورقة، ولقد بيعت أول نسخة من هذا الشرح مبائة مثقـال ذهبـا

  شعرا حسنا يف مدحه للرسالة هذا نصه:
ـــم النهـــد ـــم صـــاغها العل   رســـالة عل

  

  جتمعـت فيهـا الفـرائض والزهـدقد ا  
  

                                                

 )، انتصار الفقير السالك.   104) انظر: شجرة النور الزكية ص (1(
 ). 104)، شجرة النور الزكية ص (7/222) انظر ترتيب المدارك: (2(
 ).  3/112)، معالم اNيمان: (2/28)، الديباج المذھب: (7/9222)  انظر ترتيب المدارك: (3(
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     أصـــول أضـــاءت بالهـــدى فكأنمـــا
  وفــي صــدرها علــم الديانــة واضــحا

  

  لقــــــد أم بانيهــــــا الســــــداد فــــــذكره
  

  بــــدى لعيــــون النــــاظرين بهــــا الرشــــد
  

  وآداب خيـــر الخلـــق لـــيس لهـــا نـــد
  

ـــد ـــا حـــج واعتمـــر الوف ـــد م   بهـــا خال
  

ويوجــــــد مــــــن هــــــذا الشــــــرح جــــــزء خمطــــــوط باخلزانــــــة العامــــــة بالربــــــاط حتــــــت 
  .)1(ق625رقم

77JJJJJJJJ  �a)
��������א@$�'����v���n�3.�MDא@
(�aא@$�'����v���n�3.�MDא@
(�aא@$�'����v���n�3.�MDא@
(�aא@$�'����v���n�3.�MDא@
(�aא@$�'����v���n�3.�MDא@
(�aא@$�'����v���n�3.�MDא@
(�aא@$�'����v���n�3.�MDא@
(�aא@$�'����v���n�3.�MDא@
لّفـــه كمـــدخل لشـــرحيه وســـوف يـــأيت احلـــديث منفـــردا هلـــذا الكتـــاب الـــذي أ

  السابقني.
8- 1P�S@���1ن�אP�S@���1ن�אP�S@���1ن�אP�S@���1ن�אP�S@���1ن�אP�S@���1ن�אP�S@���1ن�אP�S@2(���ن�א(  

وهـــو يف الفقـــه، وقـــد ذكـــره ابـــن فرحـــون ونقـــل عنـــه يف كتابـــه اللطيـــف "درة 
  . )3(الغواص يف حماضرة اخلواص"

كتــــاب "عيــــون اــــالس"   )4(ورأيــــت يف فهــــرس خمطوطــــات خزانــــة القــــرويني
لعلـه )، 1143للقاضي عبد الوهاب أبو حممد بن نصـر البغـدادي حتـت رقـم (

  يكون هو، أو يكون كتابا آخر له.
9- T��lن�א������FLYאT��lن�א������FLYאT��lن�א������FLYאT��lن�א������FLYאT��lن�א������FLYאT��lن�א������FLYאT��lن�א������FLYאT��lن�א������FLY5(א(  

  وأظنه اختصار للكتاب السابق.
  
  

                                                

 ).43الة ص () انظر مقدمة تحقيق الرس1(
). إيض!!اح 104)، ش!!جرة الن!!ور الزكي!!ة ص (2/28)، ال!!ديباج الم!!ذھب: (7/222) انظ!!ر ترتي!!ب الم!!دارك: (2(

 ). 2/134المكنون: (
 . 157) درة الغواص في محاضرة الخواص ص 3(
 ). 3/249)  فھرس مخطوطات خزانة القرويين: (4(
 ).4/184) اGعMم: (5(
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  א������FLYن�א#د��א������FLYن�א#د��א������FLYن�א#د��א������FLYن�א#د��א������FLYن�א#د��א������FLYن�א#د��א������FLYن�א#د��א������FLYن�א#د�� -10

وهـــو اختصـــار لكتـــاب عيـــون األدلـــة القاضـــي ابـــن القصـــار، ولـــدى صـــورة 
ــــه كتــــاب "الظهــــار"، وينتهــــي بكتــــاب  للجــــزء األخــــري مــــن هــــذا الكتــــاب أول

  "الوصايا".
  ).80/291يني ورقمه (مصور من خزانة القرو 

قــال القاضـــي عبـــد الوهـــاب يف آخـــر الكتــاب: "وقـــد نقلـــت لفـــظ القاضـــي 
رمحـــــه اهللا حرفـــــا وحرفـــــا إال يف بعـــــض املســـــائل فاختصـــــرت يف نقلهـــــا بعـــــض 
االختصار، ويف بعض املسائل قدمت وأخرت ومل نغري املعـىن وهـو قليـل، وقـد 

ســـائل ألـــف تركـــت فصـــوال ومســـائل لوقـــوع االخـــتالف فيهـــا، وعـــدد هـــذه امل
  .)1(وأربعمائة وأربعون مسألة واحلمد هللا رب العاملني..."

1111JJJJJJJJ  W�;�6א��NP�waא�W�;�6א��NP�waא�W�;�6א��NP�waא�W�;�6א��NP�waא�W�;�6א��NP�waא�W�;�6א��NP�waא�W�;�6א��NP�waא�W�;�6א��NP�waא���������
)، ومل أجـــــد يف ترمجـــــة 2/382حتـــــت رقـــــم () 2(وهـــــو يف خزانـــــة القـــــرويني

القاضــي عبــد الوهــاب نســبة ذلــك الكتــاب إليــه وإن ثبتــت نســبته إليــه، فإنــه 
  يعترب من أول ما ألف عند املالكية يف هذا الفن. 

  ))33((د����1P�S.�6אxgpد����1P�S.�6אxgpد����1P�S.�6אxgpد����1P�S.�6אxgpد����1P�S.�6אxgpد����1P�S.�6אxgpد����1P�S.�6אxgpد����1P�S.�6אxgp########אאאאאאאא  --1212

  .)4(وينقل القرايف كثريا عن هذا الكتاب يف كتابه "الذخرية"
  ))Nd))55א�1P�S.�MD��xאNdxgpא�1P�S.�MD��xאNdxgpא�1P�S.�MD��xאNdxgpא�1P�S.�MD��xאNdxgpא�1P�S.�MD��xאNdxgpא�1P�S.�MD��xאNdxgpא�1P�S.�MD��xאNdxgpא�1P�S.�MD��xאxgpا1ا1  --1313

وهـو كتــاب يف الفقــه املـوازن، مطبــوع طبعــة قدميـة مبكتبــة اإلرادة بتــونس يف 
  جزأين كبريين. 

                                                

 ). 138/1) اختصار عيون اGدلة: (1(
 ).1/376) فھرس خزانة القرويين: (2(
 ).2/420)، فوات الوفيات: (104) انظر: شجرة النور الزكية (3(
 من كتاب "الذخيرة".   21) انظر: مقدمة الجزء اGول، المحقق ص 4(
 ). 41)، تاريخ قضاة اGندلس ص (7/222) انظر: ترتيب المدارك: (5(
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1414--  �yDz@א�/�C�O�Z8�xgp�1אP�S.�6�1א#د���P4وא�yDz@א�/�C�O�Z8�xgp�1אP�S.�6�1א#د���P4وא�yDz@א�/�C�O�Z8�xgp�1אP�S.�6�1א#د���P4وא�yDz@א�/�C�O�Z8�xgp�1אP�S.�6�1א#د���P4وא�yDz@א�/�C�O�Z8�xgp�1אP�S.�6�1א#د���P4وא�yDz@א�/�C�O�Z8�xgp�1אP�S.�6�1א#د���P4وא�yDz@א�/�C�O�Z8�xgp�1אP�S.�6�1א#د���P4وא�yDz@א�/�C�O�Z8�xgp�1אP�S.�6�1א#د���P11((4وא((  

  قارن أيضا. وهو يف الفقه امل
1515--  {{{{{{{{�AN|�a@�1אP�S.وس�}و��AN��~א��N�AN|�a@�1אP�S.وس�}و��AN��~א��N�AN|�a@�1אP�S.وس�}و��AN��~א��N�AN|�a@�1אP�S.وس�}و��AN��~א��N�AN|�a@�1אP�S.وس�}و��AN��~א��N�AN|�a@�1אP�S.وس�}و��AN��~א��N�AN|�a@�1אP�S.وس�}و��AN��~א��N�AN|�a@�1אP�S.وس�}و��AN��~א��N))22((  

وتوجد نسخة من هذا الكتاب خمطوطة يف دار الكتب الوطنيـة  مبدريـد يف 
  .)3()60إسبانيا حتت رقم (

1616--  �
���a��1���2$א��W����8�M���:.������.م�و�����8ن�����f5#ل�א����FO�sN���d�
���a��1���2$א��W����8�M���:.������.م�و�����8ن�����f5#ل�א����FO�sN���d�
���a��1���2$א��W����8�M���:.������.م�و�����8ن�����f5#ل�א����FO�sN���d�
���a��1���2$א��W����8�M���:.������.م�و�����8ن�����f5#ل�א����FO�sN���d�
���a��1���2$א��W����8�M���:.������.م�و�����8ن�����f5#ل�א����FO�sN���d�
���a��1���2$א��W����8�M���:.������.م�و�����8ن�����f5#ل�א����FO�sN���d�
���a��1���2$א��W����8�M���:.������.م�و�����8ن�����f5#ل�א����FO�sN���d�
���a��1���2$א��W����8�M���:.������.م�و�����8ن�����f5#ل�א����FO�sN���d���������/����C�;א��/����C�;א��/����C�;א��/����C�;א��/����C�;א��/����C�;א��/����C�;א��/����C�;א�
  ))44((وא!�fموא!�fموא!�fموא!�fموא!�fموא!�fموא!�fموא!�fم

  ). 1/382وهو خزانة القرويني حتت رقم (
 110حتـت رقـم  –أيضـا مبكتبـة امللـك عبـد العزيـز جبـدة وتوجد نسـخة منـه 

  فقه مالكي، وللباجى كتاب مطبوع ذا االسم. 
1717--  M'B@א�MDد��Nא�M'B@א�MDد��Nא�M'B@א�MDد��Nא�M'B@א�MDد��Nא�M'B@א�MDد��Nא�M'B@א�MDد��Nא�M'B@א�MDد��Nא�M'B@א�MDد��N55((א�((  

ــــنة  وقـــد ذكــــره ونقــــل عنـــه شــــيخ اإلســــالم ابـــن تيميــــة يف كتابــــه:"منهاج الس
  .)6(النبوية"
1818--  ANU$א��n�6א@3א��AN��QאANU$א��n�6א@3א��AN��QאANU$א��n�6א@3א��AN��QאANU$א��n�6א@3א��AN��QאANU$א��n�6א@3א��AN��QאANU$א��n�6א@3א��AN��QאANU$א��n�6א@3א��AN��QאANU$א��n�6א@3א��AN��Q77((א((  

  

  

  

  

                                                

 ). 104)، شجرة النور الزكية (41اريخ قضاة اGندلس ص ()، ت7/222) انظر: ترتيب المدارك: (1(
 ).  4/184) انظر:اGعMم: (2(
 ).1/660) ذكر ذلك بروكلمان في ملحق (3(
 ). 1/375، فھرس خزانة القرويين: ()4/9184) انظر: اGعMم: (4(
 ). 7/222) انظر: ترتيب المدارك: (5(
نة النبوية: (6(  ).5/216) منھاج السُّ
 ). 1/637ظر: ھدية العارفين: () ان7(
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1919JJJJJJJJ  W�;�1א�P�S.�6وق�kא�W�;�1א�P�S.�6وق�kא�W�;�1א�P�S.�6وق�kא�W�;�1א�P�S.�6وق�kא�W�;�1א�P�S.�6وق�kא�W�;�1א�P�S.�6وق�kא�W�;�1א�P�S.�6وق�kא�W�;�1א�P�S.�6وق�kא���������
 )1( مســائل الفقــه كمــا ذكــر ذلــك ابــن فرحــون يف ديباجــهولعلــه الفــروق يف

ويعد هذا أول كتاب مالكي يؤلف يف فن الفروق الفقهية، حيث ال يعلم ومل 
  .من املالكية. )2(يصلنا من ألف من هذا الفن قبل القاضي عبد الوهاب

2020--  Aد�O*אAد�O*אAد�O*אAد�O*אAد�O*אAد�O*אAد�O*אAد�O*33((א((  

  وهو يف أصول الفقه يكثر ذكره القرايف يف كتابه شرح تنقيح الفصول. 
  ))�X4�6�i��DL�))44ل�א�;��X4�6�i��DL��:)4�Wل�א�;��X4�6�i��DL��:)4�Wل�א�;��X4�6�i��DL��:)4�Wل�א�;��X4�6�i��DL��:)4�Wل�א�;��X4�6�i��DL��:)4�Wل�א�;��X4�6�i��DL��:)4�Wل�א�;��X4�6�i��DL��:)4�Wل�א�;�4�W(:�אאאאאאאא  --2121

ويطلــــق عليــــه أيضــــا "امللخــــص"، ويكثــــر النقــــل عنــــه القــــرايف والزركشــــي يف  
  كتابيهما، شرح تنقيح الفصول، والبحر احمليط. 

2222--  NY�;@אNY�;@אNY�;@אNY�;@אNY�;@אNY�;@אNY�;@אNY�;@55((א((  

وهــــو يف أصــــول الفقــــه كــــذلك، ولعلــــه نفســــه كتــــاب "األجوبــــة الفــــاخرة يف 
  .)6(لبحر احمليط"أصول الفقه، الذي اعتمده الزركشي يف تأليف كتابه: "ا

23� J� J� J� J W�;ل�א��X4�6���.
�א@�
.����X4�6ل�א�;�Wא@�
.����X4�6ل�א�;�Wא@�
.����X4�6ل�א�;�Wא@� �� �� �� �
ومل أجـــد مـــن ذكـــره ضـــمن ترمجـــة القاضـــي عبـــد الوهـــاب، وإمنـــا نقـــل عنـــه، 
وذكــــره كثــــريا الســــيوطي يف كتابــــه: "الــــرد علــــى أخلــــد إىل األرض وجهــــل أن 
االجتهـــــاد يف كـــــل عصـــــر فـــــرض"، ولعلـــــه يكـــــون مقدمـــــة لكتـــــاب مـــــن كتبـــــه 

   !الفقهية؟

                                                

 ). 104)، شجرة النور الزكية ص (2/28) انظر: الديباج المذھب: (1(
 ، تحقيق حمزة أبو فارس).52للونشريسي ص  –) انظر: مقدمة تحقيق كتاب "الفروق" 2(
 ). 2/28)، الديباج المذھب: (7/222) انظر: ترتيب المدارك: (3(
 ) انظر المصادر السابقة. 4(
 ). 7/222انظر: ترتيب المدارك: ( )5(
 ).1/8) البحر المحيط: (6(
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ب "حيث قال القاضـي عبـد الوهـاب يف أول  فمما نقله "مقدمة هذا الكتا
احلمـــد هللا الـــذي شـــرع وكلـــف، وبـــني : كتابـــه: "املقـــدمات يف أصـــول الفقـــه"

ووقــف، وفــرض وألــزم، وأوجــب وحـــتم، وحلــل وحــرم، ونــدب وأرشــد، ووعـــد 
وأوعد، وى وأمر، وأباح وحظر، وأعـذر وأنـذر، ونصـب لنـا األدلـة واإلعـالم 

الل مــن احلــرام والقــرب مــن اآلثــام، علــى مــا شــرع لنــا مــن أحكــام وفصــل احلــ
�وحـــــض علـــــى النظـــــر فيهـــــا والتفكـــــري واالعتبـــــار والتـــــدبر، فقـــــال جـــــّل ثنـــــاؤه:

mmmm�́�³��²�́�³��²�́�³��²�́�³��²llll )1( ،:وقــال�mmmmm��l��km��l��km��l��km��l��k llll�)2( ،:وقــال�
mmmmv��u��t���sv��u��t���sv��u��t���sv��u��t���swwww��������{��z��y��x{��z��y��x{��z��y��x{��z��y��xllll)3( ،:وقال�
mmmmj���i���h��g���f��e��d��c��bj���i���h��g���f��e��d��c��bj���i���h��g���f��e��d��c��bj���i���h��g���f��e��d��c��bllll)4( ،:وقــــــــــــال�
mmmm��n��m��l��k��j���i��h��g�����f��e��d��n��m��l��k��j���i��h��g�����f��e��d��n��m��l��k��j���i��h��g�����f��e��d��n��m��l��k��j���i��h��g�����f��e��d

oooollll�)5(وقـــــــــــــــــال ،:�mmmm��������½���¼��»���º��¹½���¼��»���º��¹½���¼��»���º��¹½���¼��»���º��¹¾¾¾¾���������������Â��Á��À��¿���Â��Á��À��¿���Â��Á��À��¿���Â��Á��À��¿
Í��Ì��Ë��Ê��É�����È��Ç��Æ��Å��Ä��ÃÍ��Ì��Ë��Ê��É�����È��Ç��Æ��Å��Ä��ÃÍ��Ì��Ë��Ê��É�����È��Ç��Æ��Å��Ä��ÃÍ��Ì��Ë��Ê��É�����È��Ç��Æ��Å��Ä��Ãllll)6(.   

والتفقــه مــن الــتفهم والتبــني، وال يكــون ذلــك إال بــالنظر يف األدلــة اســتيفاء 
اُحلّجة دون التقليد، فإنه ال يثمر علما وال يفضى إىل معرفة، وقد جاء الـنص 

اء والرؤسـاء، واتبـاع السـادة والكـرباء تاركـا بـذلك بذم من أخلد إىل تقليـد اآلبـ
مــا ألزمــه مــن النظــر واالســتدالل، وفــرض عليــه مــن االعتبــار واالجتهــاد، فقــال 

�m�m�m�mN���M��L��K��J��I��H��G��F��E��D��C����B��AN���M��L��K��J��I��H��G��F��E��D��C����B��AN���M��L��K��J��I��H��G��F��E��D��C����B��AN���M��L��K��J��I��H��G��F��E��D��C����B��AOOOO����������P��P��P��P تعــاىل:
W�����V��U��T��S��R��QW�����V��U��T��S��R��QW�����V��U��T��S��R��QW�����V��U��T��S��R��Qllll)7( .:وقــــــــــال�mmmm��������������Ï��Î��Ï��Î��Ï��Î��Ï��Î

                                                

 . 2) سورة الحشر، ا{ية: 1(
 . 82) سورة النساء، ا{ية: 2(
 .43) سورة العنكبوت، ا{ية: 3(
 . 29) سورة ص، ا{ية: 4(
 .29) سورة النساء، ا{ية: 5(
 .122) سورة التوبة، ا{ية: 6(
 .170) سورة البقرة، ا{ية: 7(
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×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ðllll)1( اآليات تنبيه من  يف نظائر
    .)2(على خطر التقليد

2424JJJJJJJJ  �S2pم�א�f5#א�MD��
�����Wو��S2pم�א�f5#א�MD��
�����Wو��S2pم�א�f5#א�MD��
�����Wو��S2pم�א�f5#א�MD��
�����Wو��S2pم�א�f5#א�MD��
�����Wو��S2pم�א�f5#א�MD��
�����Wو��S2pم�א�f5#א�MD��
�����Wو��S2pم�א�f5#א�MD��
�����Wو�  
  )3("826يف خزانة تطوان برقم  348إىل  246"ضمن جمموع من ص 

  ))44((א@Nوز���6א#�Xلא@Nوز���6א#�Xلא@Nوز���6א#�Xلא@Nوز���6א#�Xلא@Nوز���6א#�Xلא@Nوز���6א#�Xلא@Nوز���6א#�Xلא@Nوز���6א#�Xل  --2525
2626JJJJJJJJ  A
��������و��W.^����6א�$��
Aو��W.^����6א�$��
Aو��W.^����6א�$��
Aو��W.^����6א�$��
Aو��W.^����6א�$��
Aو��W.^����6א�$��
Aو��W.^����6א�$��
Aو��W.^����6א�$��

ذكـــره الســـكوىن يف كتابـــه: "عيـــون املنـــاظرات" حيـــث قـــال: "...وقـــد ذكـــر 
كــا رمحــه اهللا صــنف عقيــدة وأعطاهــا القاضــي عبــد الوهــاب يف عقيدتــه أن مال

  .)5(البن وهب فكانت عنده"
ولعلـــه يكـــون مقدمــــة عقديـــة لكتــــاب مـــن كتبــــه علـــى طريقــــة ابـــن أىب زيــــد 

  القريواين يف كتابه: "الرسالة". 

••  cN$dcN$dcN$dcN$dcN$dcN$dcN$dcN$d  
للقاضـــي عبـــد الوهـــاب شـــعر يـــروق العيـــون ويفـــوق املنثـــور واملـــوزون، فهـــو 

  :)6(صاحب البيتني املشهورين

  المـــــــال واســـــــعة بغــــــــداد دار ألهـــــــل
  

      أصبحت فيها مهانا أمشي في أزقتهـا

  وللصــــعاليك دار الضــــنك والضــــيق  
  

     كــــأنني مصــــحف فــــي بيــــت زنــــديق

  :)7(ومما ينسب إليه
                                                

 .22سورة الزخرف، ا{ية:  )1(
) انظر: كتاب "الرد على من أخلد إلى اGرض وجھل أن اHجتھاد ف!ي ك!ل عص!ر ف!رض"، ج!Mل ال!دين عب!د 2(

 .109-107ھـ) ص  911الرحمن السيوطي (ت 
 ) أفادني بھذه المعلومة اGستاذ عبد الرحمن الشعMن الذي اطلع عليھا في زيارته للمغرب.3(
 ).7/222لمدارك: () انظر: ترتيب ا4(
 . 204للسكونى ص  –) عيون المناظرات 5(
 ). 222)، الوفيات ص (2/28)، الديباج المذھب: (7/222) انظر ترتيب المدارك: (6(
 ).  220)، الوفيات ص (41)، تاريخ قضاة اGندلس ص (7/222) انظر: ترتيب المدارك: (7(
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  وقائلــــــــه لــــــــو كــــــــان ودك صــــــــادقا
  

  يقــــيم الرجــــال الموســــرون بأرضــــهم
  

  ومــــا هجــــروا أوطــــانهم عــــن  ماللــــة
  

ــــــا   ــــــم ترحــــــل فكــــــان جوابي   لبغــــــداد ل
  

  ن المراميــــــاوترمــــــى النــــــوى بــــــالمقتري
  

  وال كـــن حـــذارا مـــن شـــمات األعاديــــا
  

  :)1(وقال
  متى يصـل العطـاش إلـى ارتـواء

  

  إذا ســـــقت البحـــــار مـــــن الركايـــــا  
  

ـــــــي الوضـــــــعاء يومـــــــا   ومـــــــن يثن
  

  وقــد جلـــس األكــابر فــي الزوايــا  
  

ـــــــــا ـــــــــع الوضـــــــــعاء يوم   وإن ترف
  

ــا     علــى الرفعــاء مــن إحــدى الرزاي
  

  إذا اسـتوت األسـافل واألعــالي
  

ـــــــت    ـــــــافقـــــــد طاب   منادمـــــــه المناي
  

  :)2(ومن شعره أيضا
ـــــــــت المســـــــــتقر بكـــــــــل أرض   طلب

  

ــــــــأرض مســــــــتقرا   ــــــــم أر لــــــــي ب   فل
  

  ونلــــــت مــــــن الزمــــــان ونــــــال منــــــي
  

ـــــــــــه حلـــــــــــوا ومـــــــــــرا     فكـــــــــــان منال
  

  فاســـــــــتعبدتني مطـــــــــامعي أطعــــــــت
  

  فلـــــو أنــــــي قنعـــــــت لكنــــــت حــــــرا  
  

وأنشــد يف املســكرات أبياتــا يــرد فيهــا علــى مــا أشــيع أــا تزيــد يف الشــجاعة 
  :)3(وقوة النفس وامليل إىل البطش فقالواملسرة 

  زعــــــــــم المدامــــــــــة شــــــــــاربوها أنهــــــــــا
  

  تنفــــــــى الهمــــــــوم وتصــــــــرف الغمــــــــا  
  

  صـــــدقوا ســـــرت بعقـــــولهم فتوهمـــــوا
  

  أن الســــــــــــرور لهــــــــــــم بهــــــــــــا تمــــــــــــا  
  

  ســــــــــــــــلبتهم أديــــــــــــــــانهم وعقــــــــــــــــولم
  

  أرأيــــــــــــت عــــــــــــادم ذيــــــــــــن مغتـــــــــــــما  
  

                                                

 ).103()، شجرة النور الزكية ص 221) انظر: الوفيات ص (1(
 ).2/28) انظر: الديباج المذھب: (2(
 ).1/217الفرق اGربعون: ( –) ذكر ھذه اGبيات القرافي في كتابه "الفروق" 3(
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وملـا نظــم املعـرى البيــت الـذي شــكك بــه علـى الشــريعة يف الفـرق بــني الديــة 
  القطع يف السرقة وهو:و 

  يـــد خمـــس مئـــين بعســـجد وديـــت
  

  مـــا بالهــــا قطعــــت فـــي ربــــع دينــــار  
3  

  بقوله:  -� –أجاب القاضي عبد الوهاب املالكي 
  وقايـــة الـــنفس أغالهـــا، وأرخصـــها

  

  وقايــة المــال فــافهم حكمــة البــاري  
  

وهـــو جـــواب بـــديع معنـــاه أن اليـــد لـــو كانـــت تـــودى مبـــا تقطـــع فيـــه، أو مبـــا 
اجلنايـــات علـــى األطـــراف لســـهولة الغرامـــة فغلـــظ ذلـــك حفظـــا  يقاربـــه لكثـــرت

  .)1(هلا..."
أقول: وأيضا لو مل تقطع األيدي يف ربع دينار أو ثالثة دراهم، بل قطعت 
يف قيمــة ديتهــا وهــو مخســمائة دينــار، أو ســتة آالف درهــم لكثــرت اجلنايــات 

  على األموال دون هذا القدر، فسبحان احلليم اخلبري.
 W�
���W�
���W�
���W�
��� 

ــنة، ولقــد شــهد بــذلك ابــن القــيم كــان  القاضــي عبــد الوهــاب مــن أهــل الس
وأســتاذه شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة، فقــد قــال عنــه ابــن القــيم: "قــول القاضــي 

 -رمحهـم اهللا تعـاىل –عبد الوهاب إمام املالكية بالعراق مـن كبـار أهـل الُسـّنة 
نــه يف صــرح بــأن اهللا ســبحانه اســتوى علــى عرشــه بذاتــه نقلــه شــيخ اإلســالم ع

  .)2(غري موضع من كتبه، ونقله عنه القرطيب يف شرح األمساء احلسىن"
وقــال ابــن تيميــة يف ذلــك: "... قــال أبــو بكــر حممــد بــن احلســن احلضــرمي 
القريواين الذي له الرسالة اليت مساهـا برسـالة: "اإلميـاء إىل مسـألة االسـتواء" ملـا 

                                                

ھ!!ـ)،  829) م!!ن كت!!اب "القواع!!د" Gب!!ى بك!!ر ب!!ن محم!!د ب!!ن عب!!د الم!!ؤمن المع!!روف بتق!!ي ال!!دين الحض!!ى (ت 1(
ن بجامع!!ة اNم!!ام اب!!ن س!!عود اNس!!Mمية ع!!ام ، وق!!د حقق!!ه اGس!!تاذ عب!!د ال!!رحمن الش!!ع19Mمخط!!وط، الورق!!ة 

 ھـ.  1405 -ھـ 1404
 ) H58بن قيم الجوزية ص ( –) اجتماع الجيوش اNسMمية على غزو المعطلة والجھمية 2(
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تعــددة قــول الطــربي أىب ذكــر اخــتالف املتــأخرين يف االســتواء، وذكــر أقــواال م
جعفــر حممــد بــن جريــر صــاحب التفســري، وأىب حممــد بــن زيــد، والقاضــي عبــد 
الوهـــاب ومجاعـــة مـــن شـــيوخ احلـــديث والفقـــه، قـــال: وهـــو ظـــاهر بعـــض كتـــب 

نصـــا وهـــو أنـــه ســـبحانه  –يعـــين األشـــعري  –القاضـــي أىب بكـــر وأىب احلســـن 
ض األمــــاكن وتعــــاىل مســــتو علــــى عرشــــه بذاتــــه، قــــال: وأطلقــــوا القــــول يف بعــــ

الــذي أقــول بــه مــن  "فــوق" عرشــه، قــال أبــو بكــر احلضــرمي: "وهــو الصــحيح
  .)1(غري حتديد وال متكن يف مكانه له يكون فيه وال مماسة ..."

•  W��OوW��OوW��OوW��Oو 
إقامــة القاضــي عبــد الوهــاب مبصــر مل تطــل، فقــد مــات بعــد مقدمــه إليهــا 

ر املـؤرخني هــ)، وأكثـ 422بقليل، وكان ذلك سنة اثنتني وعشـرين وأربعمائـة (
، وقيــل: إن وفاتـه كانــت ليلـة االثنــني الرابــع )2(علـى أنــه مـات يف شــهر شـعبان

  .)3(عشر من صفر
وسبب وفاته أنه مرض من أكلة اشتهاها فذكر أنه كان يتقلـب ويقـول: ال 

  .)4(إله إال اهللا، عندما عشنا متنا
 ،)5(ودفـــن بالقرافـــة وقـــربه مـــن قـــرب اإلمـــام الشـــافعي وابـــن القاســـم وأشـــهب

، والـــراجح أنـــه مـــات )6(وقيـــل: إن ســـنه كـــان حـــني مـــات ثالثـــا وســـبعني ســـنة
  .)7(وعمره ستون عاما

                                                

Gب!ى العب!اس ش!يخ اNس!Mم  –أو نق!ص تأس!يس الجھمي!ة  –) بيان تلبيس الجھمي!ة ف!ي تأس!يس ب!دعھم الكMمي!ة 1(
 .)2/333أحمد بن تيمية: (

، ش!جرة الن!ور الزكي!ة 42)، تاريخ قض!اة اGن!دلس ص 70/226)، ترتيب المدارك: (11/32) تاريخ بغداد: (2(
 ).104ص (

).                                                                            17/429)، سير أعMم النبMء: (3/41)، مرآة الجنان: (3/224) شذرات الذھب: (3(
 ). 7/227) ترتيب المدارك: (4(
 ). 104)، شجرة الزكية ص (3/9224) شذرات الذھب: (5(
 ).  7/227) ترتيب المدارك: (6(
)، ش!!ذرات 7/226)، ترتي!!ب الم!!دارك: (42)، ت!!اريخ قض!!اة اGن!!دلس ص (11/32) انظ!!ر: ت!!اريخ بغ!!داد: (7(

 ). H233-234بن قنفد ص ( –ت )، انظر الوفيا17/429)، سير أعMم النبMء: (3/224الذھب: (
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وقـــد قـــال عنـــد احتضـــاره لألمـــري الـــذي أعانـــه علـــى مطالبـــه: "... جـــزاؤك 
  .)1(عندي أن أشكرك عند ريب بعد مويت"

�@�@�  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 ). H233-234بن قنفد القسنطيني ص ( –) الوفيات 1(
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òãìÈ¾a@lbn×òãìÈ¾a@lbn×@@

òäí‡¾a@�bÇ@kç‰ß@óÜÇòäí‡¾a@�bÇ@kç‰ß@óÜÇ 
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�.� �� �� �� �
  �n�3א@���6��fא�$Nאق�n�3א@���6��fא�$Nאق�n�3א@���6��fא�$Nאق�n�3א@���6��fא�$Nאق�n�3א@���6��fא�$Nאق�n�3א@���6��fא�$Nאق�n�3א@���6��fא�$Nאق�n�3א@���6��fא�$Nאق~���?����(��א@~���?����(��א@~���?����(��א@~���?����(��א@~���?����(��א@~���?����(��א@~���?����(��א@~���?����(��א@  ••

أسس املذهب املالكي اإلمام: مالك بن أنس بن مالـك األصـبحي؛ الـذي 
هــــ، وعـــاش ـــا، أخـــذ العلـــم عـــن ربيعـــة الـــرأي  93ولـــد باملدينـــة املنـــورة عـــام 

هــــــــــ)، وابــــــــن هرمـــــــــز  117هــــــــــ)، ونــــــــافع (ت  124)، والزهــــــــرى (هـــــــــ136ت(
  )، وغريهم.هـ148ت(

بالضـبط والعدالـة، قـال الشــافعي: "إذا  اشـتهر بـالورع والتقـوى، كمـا اشـتهر
ذكــر العلمــاء فمالــك الــنجم، ومــا أحــد أمــن علــّي يف علــم اهللا مــن مالــك بــن 

، حــاز اإلمامــة يف الفقــه واحلــديث، وقــد خــدم العلــم خدمــة عظيمــة )1(أنــس"
  بتأليفه كتاب "املوطأ". 

ولقد بىن مذهبه على أصـول هـي: القـرآن والسـنة واإلمجـاع والقيـاس وعمـل 
  .)2(املدينة، وسد الذرائع واملصاحل املرسلة واالستصحاب والعرف أهل

                                                

)، ترتي!ب الم!دارك: 1/11، ال!ديباج الم!ذھب: (H8بن عبد الب!ر ص  –) انظر في ترجمة اNمام مالك: اHنتقاء 1(
 ). 8/48)، سير أعMم النبMء: (15-2/12شذرات الذھب: ( 52)، شجرة النور الزكية ص 1/102(

  ) في أصول مذھب مالك راجع المصادر التالية: 2(
  ).445شرح تنقيح الفصول (ص 

  ).G376بى زھرة (ص  –. مالك 385، 1/383الفكر السامي في تاريخ الفقه اNسMمي 
  ). 1/117الفتح المبين في طبقات اGصوليين: (

 .)1/89)، ترتيب المدارك: (148للخضري (ص  –تاريخ التشريع اNسMمي 
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وكــان لــه عــدد كبــري مــن التالميــذ واألصــحاب انتشــروا يف شــىت بــالد العــامل 
  اإلسالمي يف مصر وإفريقيا واألندلس والعراق. 

هــ)، ويف إفريقيـا أسـد  204هــ)، وأشـهب ( 191ففي مصر كـابن القاسـم (
  هـ).224األندلس حيي بن حيي الليثي (هـ)، ويف  214بن الفرات (

  أما يف العراق فقد نشر مذهبه من أتباعه:
 هـ). 186عبد الرمحن بن مهدي بن حسان العنربي ( -1
 هـ). 220عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب التميمي احلارثي ( -2

فعــن هــؤالء العلمــاء بــدأ انتشــار املــذهب املــالكي يف العــراق وتفقــه علــيهم 
كية مثل: أمحد بن املعذل بن غيالن بن احلكم، وهو من مجاعة من كبار املال

هـ)، وعنه أخذ  216هـ)، وحممد بن مسلمة ( 214أصحاب ابن املاجشون (
أوالد بــين محــاد، وبنــو محــاد أســرة علـــم وغــىت، أصــلها مــن فــارس حتولـــت إىل 
بغـــداد، وكانـــت قريبـــة إىل اخلليفـــة املـــأمون، وكانـــت هـــذه العالقـــة ســـببا لزيـــادة 

ملــذهب املــالكي يف بغــداد، وأشــهر علمــاء هــذه األســرة هــو: القاضــي انتشــار ا
هـ)، صاحب كتـاب "املبسـوطة" الـذي ذاع صـيته يف  282إمساعيل بن محاد (

العــراق وخارجهــا، تــوىل القضــاء، وكــان هــو املؤســس احلقيقــي ملدرســة املالكيــة 
  .)1(ببغداد، فقد ساهم بالقسط األوفر يف انتشار وازدهار املذهب هناك

هـــ) والقاضــي عمــرو أبــو  323 جــاء بعــده إبــراهيم بــن محــاد بــن إســحق (مث
هـ)، صاحب كتاب: "اللمـع يف أصـول الفقـه"،  330الفرج الليثي البغدادي (

هـــ)، الــذي بــذل كــل مــا يف وســعه  395ومهــا مــن أســاتذة أىب بكــر األــري (
ـــــدأه العلمـــــاء  ـــــق الـــــذي ابت لتـــــدريس ونشـــــر املـــــذهب املـــــالكي ومواصـــــلة الطري

                                                

 .)2/178)، شذرات الذھب: (13/340)، سير أعMم النبMء: (1/282) انظر ترجمته في: الديباج المذھب: (1(
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هــــ)، وابـــن القصـــار  378ابقون لـــه، فلقـــد كـــان لألـــري والبـــن اجلـــالب (الســـ
هـ) وآخرهم شيخنا القاضي عبـد الوهـاب الـذي  403هـ)، والباقالين ( 398(

تتلمـذ وأخـذ املــذهب عـنهم فلقـد كــان هلـم الفضـل يف تقــومي وتثبيـت وتأصــيل 
احلجـاز أركان املذهب املالكي يف العـراق كمـا سـامهوا وغـريهم مـن العلمـاء يف 

ومصــــر وإفريقيــــا واملغــــرب واألنــــدلس يف محــــل رايــــة املــــذهيب وتعزيــــزه بعلمهــــم 
ومبؤلفام حىت قيل:"... لوال الشيخان واحملمدان والقاضيان لـذهب املـذهب 

بـــو بكـــر األـــري، واحملمـــدان حممـــد بـــن أاملـــالكي، فالشـــيخان ابـــن أىب زيـــد و 
لوهـاب وأبـو احلسـن بـن سحنون وحممد بن املواز، والقاضيان أبـو حممـد عبـد ا

واألخـــــوان: ابـــــن املاجشـــــون ومطـــــرف، والقرينـــــان:  )1(القصـــــار البغـــــداديان".
  أشهب، وابن نافع. 

لكن ما حل القرن اخلامس حىت استفحل النزاع بني املذاهب الفقهية: وملـا 
قويت شوكة الشافعية يف العراق شنوا حربا على كل املـذاهب األخـرى فتقربـوا 

هـــ) إلزاحــة املالكيــة 406طة رئيســهم أبــو حامــد اإلســفراييين (إىل اخلليفــة بواســ
  .)2(من املناصب العامة

ولعــل هــذا مــن األســباب الــيت جعلــت آخــر علمــاء املالكيــة الكبــار ببغــداد 
وهــو شــيخنا القاضــي عبــد الوهــاب يضــطر إىل اهلجــرة مــن بغــداد إىل مصــر، 

  .)3(وهو ما لقيه من الشافعية من عنت وحرج
ذهب املالكي يضعف يف العراق ومل يظهر ا إال نادرا بعـد ومن هنا بدأ امل

)4(أن انتقلت الريادة إىل الشافعية واحلنابلة واحلنفية
   

                                                

)، والفك!!ر الس!!امي، محاض!!رات ف!!ي ت!!اريخ الم!!ذھب الم!!الكي ف!!ي الغ!!رب 1/53) انظ!!ر: ترتي!!ب الم!!دارك: (1(
 ).  81-1/65)، الديباج المذھب: (21-20اNسMمي (ص 

 ).17/195)، سير أعMم النبMء: (3/178) شذراتن الذھب: (2(
 ). 7/222) انظر: ترتيب المدارك: (3(
 ).21)، ومحاضرات في تاريخ المذھب المالكي في الغرب اNسMمي (ص 1/53) ترتيب المدارك: (4(
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امتـــاز علمـــاء املـــذهب املـــالكي بـــالعراق عـــن غـــريهم مـــن املغاربـــة واملصـــريني 

رى واالقتبـاس مـن بسعة االطالع على علماء ومؤلفات وكتـب املـذاهب األخـ
طرقهـــا وأســـاليبها، كمـــا أـــم أشـــاعوا قواعـــد املـــذهب علـــى غـــرار األصـــوليني 
األحنــاف والشــافعية، وكــانوا بــذلك هــم الســباقون، ودرســوا املــذهب املــالكي 
باملقارنة مـع املـذاهب األخـرى، ويتضـح هـذا ممـا خلفـوه مـن تـراث فقهـي مثـل  

وهـــي  –نصـــرة واإلشـــراف كتـــاب: "عيـــون األدلـــة" البـــن القصـــار، املمهـــد وال
كمـا اعتمـدت مدرسـة العـراق يف دراسـة   –ثالثة كتب للقاضـي عبـد الوهـاب 

الفقــه علــى الفقــه الفرضــي والتقــديري، وتوســعوا يف العمــل بــالرأي والقيــاس يف 
تقرير األحكام، ولقد اختلف هذا عـن مـنهج املغاربـة الـذي كـان يعتمـد علـى 

قني، كمـــا ازدهـــر فـــن القواعـــد نقـــل النصـــوص والتحقـــق مـــن نســـبتها إىل الســـاب
الفقهية يف العـراق علـى أيـدي األحنـاف والشـافعية واملالكيـة، ومـنهم القاضـي 

كمــا ســوف نلحــظ ذلــك مــن خــالل حصــرنا مــوع القواعــد   –عبــد الوهــاب 
ومل يعنت املغاربة واملصريون من املالكية به إال بعد  –املذكورة يف هذا الكتاب 

  عصر القاضي عبد الوهاب.
يــــزت طــــريقتهم يف دراســــة املدونــــة الســــحنونية عــــن طريقــــة نظــــرائهم مــــن ومت

هـــ) عــن الطــريقتني ومسامهــا  758فقهــاء إفريقيــة املــالكني، وقــد حتــدث املقــرى (
االصــطالحني وقــال: "... أهــل العــراق جعلــوا يف مصــطلحهم مســائل املدونــة 

ى كاألســـاس، وبنـــوا عليهـــا فصـــول املـــذهب باألدلـــة والقيـــاس، ومل يعرجـــوا علـــ
ــــاب بتصــــحيح الروايــــات، ومناقشــــة األلفــــاظ، ودأــــم القصــــد إىل إفــــراد  الكت
املســائل وحتريــر الــدالئل، علــى رســم اجلــدلني وأهــل النظــرمن األصــوليني، وأمــا 
االصطالح القروي فهو البحث عن ألفاظ الكتاب، وحتقيق ما احتـوت عليـه 

                                                

 ) التحقيق حسين الدھماني.96-1/95) انظر: مقدمة تحقيق كتاب "التفريع" (1(



59 

لتنبيـه علـى بواطن األبواب، وتصحيح الروايات، وبيـان وجـوه االحتمـاالت، وا
ما يف الكالم من اضطراب اجلواب، واختالف املقاالت، مـع مـا انضـاف إىل 
ذلك من تتبع اآلثار، وترتيب أساليب األخبار، وضبط احلروف على حسب 

  .      )1(ما وقع يف السماع وافق ذلك عوامل اإلعراب أو خالفها

••  T�
�وא#'N�@�6א�+CPאNwa8אق�N$��8���f��@א��,g�T�
�وא#'N�@�6א�+CPאNwa8אق�N$��8���f��@א��,g�T�
�وא#'N�@�6א�+CPאNwa8אق�N$��8���f��@א��,g�T�
�وא#'N�@�6א�+CPאNwa8אق�N$��8���f��@א��,g�T�
�وא#'N�@�6א�+CPאNwa8אق�N$��8���f��@א��,g�T�
�وא#'N�@�6א�+CPאNwa8אق�N$��8���f��@א��,g�T�
�وא#'N�@�6א�+CPאNwa8אق�N$��8���f��@א��,g�T�
�وא#'N�@�6א�+CPאNwa8אق�N$��8���f��@א��,g�))22((  
بعـد ظهـور طريقـة العـراق ومدرسـته، بـدأ العلمـاء يف املغـرب يف تطـوير  لكن

مـــنهجهم، وذلـــك مبـــزج أســـلوم مـــع أســـلوب أهـــل العـــراق يف تفريـــع املســـائل 
  بالفرض والتقدير. 

وكـان هــذا طبيعيـا للعالقــة الوطيـدة الــيت نشـأت بــني أعـالم املدرســة املالكيــة 
  بالعراق وبني أعالم املدارس املالكية األخرى.

فهم يتبادلون األجازات العلمية والكتب العلمية الفقهية، وجيرون احلوارات 
يف املســــائل والنــــوازل، ويثــــريون النقــــاش تــــارة بصــــفة مباشــــرة، وتــــارة بواســــطة 
املكاتبـــة أو التـــأليف، ومـــن ذلـــك احلـــوار العلمـــي الـــذي دار يف قضـــية إثبـــات 

يـــه أبـــو بكـــر الكرامـــات، ومناقشـــة ابـــن أىب زيـــد يف موضـــوعها، وقـــد أســـهم ف
  .)3(الباقالين بتأليف

وقد وجد تالميذ من املغرب واألندلس للعراقيني أمثال األري والقاضيان: 
  عبد الوهاب، وابن القصار.

كما اهتم العراقيـون بشـرح مؤلفـات املغاربـة كمـا رأينـا شـروح القاضـي عبـد 
  الوهاب ملؤلفات الشيخ ابن أىب زيد القريواين. 

                                                

 ). 3/22) أزھار الرياض: (1(
 ).25-23للمحققان: أبو اGجفان وأبو فارس (ص  –انظر: مقدمته تحقيق الفروق الفقھية  )2(
 ). 6/219) ترتيب المدارك: (3(
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�?א@$�'�?  ••�L>���?א@$�'�?��`��L>���?א@$�'�?��`��L>���?א@$�'�?��`��L>���?א@$�'�?��`��L>���?א@$�'�?��`��L>���?א@$�'�?��`��L>���?א@$�'�?��`��L>���`��  

إن جــل املرتمجــني للقاضــي عبــد الوهــاب، والــذين تعرضــوا لكتــاب "املعونــة" 
إمنـــا ينســـبونه للقاضـــي عبـــد الوهـــاب ومل ينســـبه أحـــد إىل غـــريه، فاإلمجـــاع إًذا 

  .)1(حاصل على نسبة كتاب "املعونة" إىل مؤلفه القاضي عبد الوهاب
توثــق لنــا الكتــاب ونســبته إىل مؤلفــه،  "المعونــة"ثــرة النقــول عــن كمــا أن ك

فكبـــار فقهـــاء املالكيـــة يكثـــرون النقـــل عنـــه كـــابن رشـــد وابـــن فرحـــون والقـــرايف 
واحلطــاب والونشريســي وغــريهم مــن أئمــة املالكيــة، ودائمــا تكــون هــذه النقــول 
مصــدرة يف كتــب املــذهب بقــول مؤلفيهــا، كمــا قــال القاضــي عبــد الوهــاب يف 

  :)2(ملعونة، وأحيانا جيعلون ما ينقلونه سببا للرتجيح يف املسائل اخلالفيةا
"المعونــة علــى أمــا اســم الكتــاب فكــذلك: أمجــع املرتمجــون علــى أن امســه: 

وهــذا مــا وجدتــه مكتوبــا علــى أول صــفحات نســخ  .مــذهب عــالم المدينــة"
  املخطوط الثالث. 

  )3(املدينة" وقال القاضي عياض: "كتاب املعونة لدرس مذهب عامل
وهناك من أخطأ وقـال: "املعونـة يف  فقط. "المعونة"وبعضهم يطلق عليه: 

كتـــاب مســـتقل، وشـــرح الرســـالة    "المعونـــة"، والصـــحيح أن )4(شـــرح الرســـالة"
كتــاب آخــر مســتقل أيضــا، فلعــل واو العطــف انقلبــت إىل حــرف اجلــر "يف"، 

                                                

)، أس!ماء الكت!ب: عب!د اللطي!ف 7/222ترتي!ب الم!دارك: ( ) انظر الكتب التالية الت!ي ذك!رت كت!اب "المعون!ة":1(
)، 41)، ت!!اريخ قض!!اء اGن!!دلس (ص 3/219: ()، الوفي!!ات2/27)، ال!!ديباج الم!!ذھب: (1/104ري!!اض زادة (

Hبن قنف!د القس!نطيني (ص  –)، الوفيات 1/212)،فھرست ابن خير اNشبيلي: (104شجرة النور الزكية (ص 
 ). 2/204)، الفكر السامي في تاريخ الفقه اNسMمي: (233

 قلت عنه.) راجع فصل مكانة كتاب "المعونة"، حيث ذكرنا فيه نماذج لبعض الكتب التي ن2(
 ).7/222) ترتيب المدارك: (3(
)، وف!ي معج!م الم!ؤلفين: 1/637)، وصاحب ھدية الع!ارفين: (2/743) كما قال ذلك صاحب كشف الظنون: (4(

)6/227 .( 
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يف شــرح الرســالة"  فبــدال مــن أن تقــرأ "املعونــة وشــرح الرســالة" صــارت "املعونــة
  واهللا أعلم.  

••  �Lfא��W;�����n���Lfא��W;�����n���Lfא��W;�����n���Lfא��W;�����n���Lfא��W;�����n���Lfא��W;�����n���Lfא��W;�����n���Lfא��W;�����n��  
مــــن مقدمــــة الكتــــاب نســــتطيع معرفــــة الســــبب الــــذي جعــــل القاضــــي عبــــد 

  الوهاب يؤلف كتابه "املعونة".
  فهو قد ألف كتابني قبله مها:

: كتابــه الثــانيشــرح لرســالة اإلمــام أبــو حممــد بــن أىب زيــد القــريواين،  األول:
املدونة وهو من تأليف الشيخ أبو حممد بـن أىب "املمهد"، وهو شرح ملختصر 

زيــد القــريواين أيضـــا، والكتابــان حيتويــــان علــى بســط األدلـــة واحلجــاج، وعلـــى 
إشــــباع الكــــالم يف مســــائل اخلــــالف، وكثــــرة املســــائل والتفريعــــات، واخــــتالف 

  الوجوه والروايات.
فـــذكر أحـــد طالبـــه تعـــذر حفـــظ وضـــبط ذلـــك علـــى املبتـــدئ، فطلـــب مـــن 

ضــي عبــد الوهــاب عمــل خمتصــر يكــون ســهل احملمــل قريــب املأخــذ شــيخه القا
واحلفظ، يقتصر فيه على رؤوس املسائل، فأجابه القاضـي إىل ذلـك، وكـذلك 
ليكــــــون كتــــــاب "املعونــــــة" مـــــــدخال إىل ذلــــــك الكتــــــابني: "شــــــرح الرســـــــالة"، 

  و"املمهد". 
ويضـاف إىل مــا ذكـره املصــنف يف املقدمــة فـإن الكتــاب يعتـرب دعامــة للفقــه 

الكي مــــن حيــــث التــــدليل والتوجيــــه والتعليــــل، وهــــذا املعــــىن يســــتنبط مــــن املــــ
، ومــن مادتــه الــيت اشــتمل "المعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــة"تســميته: 

  عليها الكتاب. 
••  ��2D$א@$�'�?�א�?��L>��2�,��2D$א@$�'�?�א�?��L>��2�,��2D$א@$�'�?�א�?��L>��2�,��2D$א@$�'�?�א�?��L>��2�,��2D$א@$�'�?�א�?��L>��2�,��2D$א@$�'�?�א�?��L>��2�,��2D$א@$�'�?�א�?��L>��2�,��2D$א@$�'�?�א�?��L>��2�,  

هلــذا الكتــاب قيمــة علميــة كبــرية: فهــو يعــد مرجعــا مهمــا يف الفقــه املــالكي 
له علــى معظــم املســائل واألحكــام الفقهيــة يف عبــارة املــدلل؛ ألنــه ميتــاز بشــمو 
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 –موجزة سـهلة واحتـواؤه االسـتدالالت علـى فـروع ومسـائل املـذهب املـالكي 
  فقد شق على طلبة العلم البحث على أدلة ملسائل وفروع املذهب املالكي.

) فصــــل، 2767فالكتــــاب حيتــــوي علــــى ألفــــني وســــبعمائة وســــبعة وســــتني (
منهــا علــى عــدد كبــري مــن املســائل ولكــل مســألة ومعظــم الفصــول حيتــوي كــل 

  دليلها.
واالعتمـــاد يف االســـتدالل علـــى الكتـــاب والســـنة وأخبـــار الســـلف والقيـــاس 
واإلمجاع، وهذا يـدل علـى براعـة القاضـي عبـد الوهـاب الفائقـة، وعلـى ملكتـه 

  حفظا وفهما.   �الفقهية الشاملة، وإحاطته بكتاب اهللا، وسنة نبيه 
ى أزيد مـن ألـف حـديث وأثـر، ومعظـم هـذه األحاديـث احتواء الكتاب عل

  صحيح كما سوف يأيت بيان ذلك. 
ــــاب علــــى أقــــوال مالــــك  ــــواء الكت ــــار علمــــاء  –رمحــــه اهللا  –احت وأقــــوال كب

املذهب املالكي، وعالوة على مجعه آلراء وأقوال املذهب املالكي، فإنـه يشـري 
الظاهريــة وغــريهم مــن إىل مــذهب املخــالفني مــن احلنفيــة والشــافعية واحلنابلــة و 

ــــادة  الفقهــــاء مثــــل: داود وطــــاووس ــــن ســــريين وقت واحلســــن البصــــري وحممــــد ب
  واألوزاعي وجماهد وربيعة وعثمان البىت والطربي وسفيان بن عيينة. 

احتـــواء الكتـــاب علــــى عـــدد كبــــري مـــن القواعـــد األصــــولية والفقهيـــة، والــــيت 
ب أول ســــوف يــــأيت ذكرهــــا وحصــــرها، ولــــذلك يكــــون القاضــــي عبــــد الوهــــا

املشــاركني يف تأســيس قواعــد فقهيــة للمــذهب املــالكي كمــا ســبق اإلشــارة إىل 
  ذلك. 
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وكــذلك كــون هــذا الكتــاب مــدخال ملــن أراد الوقــوف علــى شــرحى املؤلــف 
ملتـــىن "الرســـالة" و"املختصـــر" البـــن أىب زيـــد كمـــا صـــرح بـــذلك القاضـــي عبـــد 

  الوهاب  يف مقدمة هذا الكتاب. 
لكتاب "املعونة" قيمة علمية كبرية، فكانت وإن كل هذه املميزات جعلت 

احلاجــة ماســة بتحقيقــه وإخراجــه إىل النــور ليســتفاد منــه، وليقــف طلبــة العلــم 
  على هذا الكنز العظيم من تراثنا الفقهي. 

••  ?�a)
�?א@$�'����v���n�3.�MDא@�L>��'�f.?�a)
�?א@$�'����v���n�3.�MDא@�L>��'�f.?�a)
�?א@$�'����v���n�3.�MDא@�L>��'�f.?�a)
�?א@$�'����v���n�3.�MDא@�L>��'�f.?�a)
�?א@$�'����v���n�3.�MDא@�L>��'�f.?�a)
�?א@$�'����v���n�3.�MDא@�L>��'�f.?�a)
�?א@$�'����v���n�3.�MDא@�L>��'�f.?�a)
�?א@$�'����v���n�3.�MDא@�L>��'�f.  
لقــد كانــت "للمعونــة" مكانــة عظيمــة بــني كتــب املــذهب املــالكي، وتظهــر 

املكانة يف تأثريه فيمن جاء بعده، فال خيلو كتاب من مؤلفات املتأخرين هذه 
إال ويــذكره وينقــل عنــه، وهــذا إن دل علــى شــيء فإمنــا يــدل علــى عظــم هــذا 

  الكتاب وفوائده اجلمة وعلى قيمته العلمية اليت سبق اإلشارة إليها. 
وفيمـــا يلـــي ذكـــر منـــاذج لـــبعض الكتـــب الـــيت اعتمـــدت كتـــاب "املعونـــة" يف 
النقــل عنــه، وأمــا الكتــب الــيت نقلــت آراء القاضــي عبــد الوهــاب مجلــة، فهــي  

  كثرية جدا ال يسعنا حصرها وال داعي لذكرها:
11JJ  
d��?8و��א�LO
d��?8و��א�LO
d��?8و��א�LO
d��?8و��א�LO
d��?8و��א�LO
d��?8و��א�LO
d��?8و��א�LO
d��?8و��א�LO������

القــرطيب املــالكي  –اجلــد  –ألىب الوليــد حممــد بــن أمحــد بــن أمحــد بــن رشــد 
  هـ). 520ت(

ونــــة: إن فممـــا جـــاء يف اجلـــزء األول قولـــه: "... قـــال عبـــد الوهـــاب يف املع
ذلـــك لبقائهـــا علـــى النجاســـة وذلـــك بعيـــد، إال أن يريـــد ببقائهـــا علـــى حكـــم 
النجاســــة يف األكــــل خاصــــة، فيكــــون لــــذلك وجــــه؛ وهــــو القيــــاس علــــى رفــــع 
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النجاســة مــن الثــوب مبــا عــدا املــاء مــن املائعــات لــزوال العــني وبقــاء احلكــم يف 
 .)1(الصالة خاصة"

22JJ  א�
C2@א���.

א�א@�C2@א���.

א�א@�C2@א���.

א�א@�C2@א���.

א�א@�C2@א���.

א�א@�C2@א���.

א�א@�C2@א���.

א�א@�C2@א���.
������א@�
لك. فقــد نقــل عــن املعونــة قولــه: "وقــد ذكــر عــن كــذ  –اجلــد  –البــن رشــد 

يف كتــاب اجلــامع مــع املعونــة أنــه قــال: احلمــام بيــت ال يســرت فيــه ال  �النــيب 
  .)2(حيل لرجل يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يدخله إال مبئزر..."

وجـــاء يف موضـــع آخـــر لـــه: "... وروى عنـــه أنـــه مـــّر بـــه محـــار قـــد كـــوى يف 
  )3(د الوهاب يف املعونة"وجهه فعاب ذلك، حكى ذلك عب

33JJ  1�FEL1א����ن�وא��FEL1א����ن�وא��FEL1א����ن�وא��FEL1א����ن�وא��FEL1א����ن�وא��FEL1א����ن�وא��FEL1א����ن�وא��FELא����ن�وא�������
  أيضا. ذكر املعونة يف األجزاء والصفحات التالية: –اجلد  –البن رشد 

)4/366 ،12/199 ،201 ،14/17 ،148 ،301 ،384 ،15/436 ،
16/290 ،291.(  

44JJ  وقN;وقא�N;وقא�N;وقא�N;وقא�N;وقא�N;وقא�N;وقא�N;א�������
  هـ). 684لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف (ت 

أنــه حيكــم فيــه بــالعلم نفيــا للتسلســل؛ ألنــه قــال القــرايف: "... وعــن التاســع 
حيتاج إىل بينة تشهد باجلرح أو التعديل، وحتتاج البينة بينة أخرى إال أن يقبل 
بعلمه خبالف صورة النزاع مع أن القاضـي قـال يف املعونـة: قـد قيـل هـذا لـيس 
حكمــا وإال يــتمكن غــريه مــن نقضــه بــل لغــريه تــرك شــهادته وتفســيقه، وإذا مل 

  .)4(ال يقاس عليها ..." يكن حكما
                                                

 ). 1/434) فتاوى ابن رشد: (1(
 ).4363) المقدمات: (2(
 ).3/472) المصدر السابق: (3(
 )4/47) الفروق : (4(
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  ).3/152ويف موضع آخر من الكتاب نفسه (
55JJ  م�f!א�ANF�م��f!א�ANF�م��f!א�ANF�م��f!א�ANF�م��f!א�ANF�م��f!א�ANF�م��f!א�ANF�م��f!א�ANF��������

  هـ). 799ألىب إسحق إبراهيم علي بن فرحون (ت 
قال ابن فرحون: "... ورجح القاضي عبد الوهـاب قـول أشـهب يف املعونـة 

  .)1(بأن الراهن رضى بأمانته"
اب إذا كــان لرجــل وقــال يف موضــع آخــر: "ويف املعونــة للقاضــي عبــد الوهــ

علــى رجــل مــن بينــة فطالــب املــدعي كــان للمــدعى عليــه أن مينعــه حــىت حيضــر 
  .)2(الوثيقة وتسقط شهادة الشهود منها"

66JJ  n��!א�[)
5�
X��.�"0�n��Dد�א��d�0n��!א�[)
5�
X��.�"0�n��Dد�א��d�0n��!א�[)
5�
X��.�"0�n��Dد�א��d�0n��!א�[)
5�
X��.�"0�n��Dد�א��d�0n��!א�[)
5�
X��.�"0�n��Dد�א��d�0n��!א�[)
5�
X��.�"0�n��Dد�א��d�0n��!א�[)
5�
X��.�"0�n��Dد�א��d�0n��!א�[)
5�
X��.�"0�n��Dد�א��d�0������
  هـ). 919ملؤلفه حممد بن أمحد علي بن غازي (ت 

ألمـوال فلقد جاء فيه: "... وال خالف عند أهل املذهب أنه ال فرق بني ا
  .)3(والفروج؛ ولذلك أطلق القاضي عبد الوهاب يف املعونة ..."

77JJ  1�DQא�n1.�א��DQא�n1.�א��DQא�n1.�א��DQא�n1.�א��DQא�n1.�א��DQא�n1.�א��DQא�n1.�א��DQא�nא��.������
) هـــ954تألىب عبـد اهللا حممــد بــن عبــد الــرمحن املغـريب املعــروف باحلطــاب (

املعونة أحد الكتب اليت اعتمد عليها احلطاب يف شرحه ملختصر خليـل فلقـد 
ض يف املـدارك بــالرتجيح جـاء يف مقدمـة الكتـاب: "... وقـد عــد القاضـي عيـا

مذهب مالك وبيان احلجـة يف وجـوب تقليـده، ورجـح ذلـك مـن طريـق النــقل 
والعقـــل واالعتبـــار فلينظـــر ذلـــك فيـــه، وذكـــر القاضـــي عبـــد الوهـــاب يف آخـــر 

  . )4(املعونة شيئا من ذلك ..."
                                                

 ). 2/60) تبصر الحكام: (1(
 ). 2/224) نفس المصدر: (2(
 .23) إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب ص 3(
 ).  1/26) مواھب الجليل: (4(
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وقــال أيضــا يف موضــع آخــر: "... وصــرح القاضــي يف املعونــة بأنــه إذا فقــد 
ى متمتعا قـال: ألن أصـل التمتـع اجلمـع بـني العمـرة واحلـج شرط منها ال يسم
  .)1(يف سفر واحد ..."

واملواضع اليت نقل فيها عن املعونة كثرية جدا وال ميكن ذكرها كلها يف هذا 
  املختصر. 

88JJ  1�D>*ج�وא�L1א��D>*ج�وא�L1א��D>*ج�وא�L1א��D>*ج�وא�L1א��D>*ج�وא�L1א��D>*ج�وא�L1א��D>*ج�وא�L1א��D>*ج�وא�Lא�������
  ).229، 228/ 5ذكر املعونة يف أكثر من موضع نذكر منها: (

 و�?�'��Dא��?�א@$�'��4(:�و�?�'��Dא��?�א@$�'��4(:�و�?�'��Dא��?�א@$�'��4(:�و�?�'��Dא��?�א@$�'��4(:�  •

ـــو -9 ـــد أب ، 4/22، 1/41هــــ) يف كتابـــه "املنتقـــى" ( 474: البـــاجى (الولي
140 ،5/203 ،479.( 

 هـ) يف شرحه للرسالة. 837العالمة قاسم بن عيسى بن ناجي ( -10

 ) وغريها.2/376، 2/202، 2/125انظر األجزاء والصفحات التالية: (

هــ).  199العالمة أمحد بن حممد الربنسي الفاسي املعروف بـزروق ( -11
 ). 2/375حه للرسالة. انظر على سبيل املثال: (يف شر 

ــــن حيــــي الونشريســــي (ت  -12 ــــه  914وأبــــو العبــــاس أمحــــد ب هـــــ) يف كتاب
ــــة: ( ، 2/60، 171، 1/248"املعيــــار املعــــرب" يف األجــــزاء والصــــفحات التالي

109 ،5/5 ،376 .( 

هــــــ) يف كتابـــــه  1140وأبـــــو علـــــي احلســـــن بـــــن رحـــــال املعـــــداين (ت  -13
 .76صناع" يف الصفحة "كشف القناع عن تضمني ال

 .76يف الصفحة 
                                                

 ).  3/59) المصدر نفسه: (1(
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••  �Lfد��א��F.�Lfد��א��F.�Lfد��א��F.�Lfد��א��F.�Lfد��א��F.�Lfد��א��F.�Lfد��א��F.�Lfد��א��F.  
  مل يذكر القاضي عبد الوهاب يف كتابه "املعونة" سوى ثالثة كتب وهي: 

 لإلمام مالك. –الموطأ  -1
 المدونة. -2
حملمــــد بــــن عبـــــد احلكــــم وهـــــو مــــن الكتـــــب  –والمختصــــر الكبيـــــر  -3

خمتصــر املعتمــدة عــن فقهــاء املالكيــة بــالعراق، فقــد قــال األــري: "... قــرأت 
 .)1(ابن عبد احلكم مخسمائة مرة ..."

ولقــد اعتمــد القاضــي عبــد الوهـــاب يف كتابــه علــى إمــام املــذهب بالدرجـــة 
األوىل، فجعـل أقوالـه هــي أسـاس نقلــه، مث علـى أكـرب أصــحابه وتالميـذه ومــن 
جــاء بعــدهم، وفيمــا يلــي ذكــر ألهــم األعــالم الــذين نقــل عــنهم القاضــي عبــد 

  ة". الوهاب يف كتابه "املعون
 هـ). 186ابن نافع ( -هـ).     191ابن القاسم ( -

 هـ).  188املغرية ( -هـ).      197ابن وهب ( -

 هـ).      214ون (شعبد امللك بن املاج -هـ).         204أشهب ( -

 هـ). 220مطرف ( -هـ).  216حممد بن مسلمة ( -

 هـ). 240سحنون ( -هـ).        238ابن حبيب ( -

 هـ).  269ابن املواز ( -هـ).  268ابن عبد احلكم ( -

 هـ). 305ابن بكري ( -هـ).   282إمساعيل بن إسحق ( -

 هـ).        375األري ( -هـ).           331أبو الفرج ( -

                                                

  .)1/137)، والديباج المذھب: ( 1/427) ترتيب المدارك: (1(
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�?א@$�'�?  ••�L>���)�Lu?�'�$@א?��L>���)�Lu?�'�$@א?��L>���)�Lu?�'�$@א?��L>���)�Lu?�'�$@א?��L>���)�Lu?�'�$@א?��L>���)�Lu?�'�$@א?��L>���)�Lu?�'�$@א?��L>���)�Lu  
"املعونــــــة" كتــــــاب جــــــامع لفــــــروع ومســــــائل الفقــــــه املــــــالكي مــــــن عبــــــادات 

هذه الفروع واملسـائل، كمـا ومعامالت وجنايات وأقضية مع ذكر األدلة لكل 
  أنه يشري إىل رأي املخالفني جمردا عن دليلهم. 

) فصــل، وكـل فصـل حيتــوي علـى عــدد  2767وقـد احتـوى "املعونــة" علـى (
كبـــري مـــن الفـــروع واملســـائل، وفيمـــا يلـــي ذكـــر ألمســـاء الكتـــب الـــيت وردت يف 

  النسخة املعتمدة:
1� J� J� J� J �A��C%א���L>�A��C%א���L>�A��C%א���L>�A��C%א���L>� �� �� �� �2� J� J� J� J �AgFא���L>�AgFא���L>�AgFא���L>�AgFא���L>� �� �� �� �
3� J� J� J� J A�>Bא���L>A�>Bא���L>A�>Bא���L>A�>Bא���L>� �� �� �� �4� J� J� J� J א��L>א��L>א��L>א��L>م��Fم���Fم���Fم���F�� �� �� �� �
5� J� J� J� J x�fL�_א��L>x�fL�_א��L>x�fL�_א��L>x�fL�_א��L>� �� �� �� �6� J� J� J� J -��a@א��L>-��a@א��L>-��a@א��L>-��a@א��L>� �� �� �� �
7� J� J� J� J د�CQא��L>د�CQא��L>د�CQא��L>د�CQא��L>� �� �� �� �8� J� J� J� J 3و�aא#��ن�وא���L>3و�aא#��ن�وא���L>3و�aא#��ن�وא���L>3و�aא#��ن�وא���L>� �� �� �� �
9� J� J� J� J �5��#א��L>�5��#א��L>�5��#א��L>�5��#א��L>� �� �� �� �10� J� J� J� J�����������P�83א���L>���P�83א���L>���P�83א���L>���P�83א���L>� �� �� �� �

11� J� J� J� J����s�faא���L>s�faא���L>s�faא���L>s�faא���L>� �� �� �� �12� J� J� J� Jא����ع������L>א����ع��L>א����ع��L>א����ع��L>� �� �� �� �
13� J� J� J� Jא��������V*א��L>א����V*א��L>א����V*א��L>א����V*א��L>� �� �� �� �14� J� J� J� Jאض����Nא����L>אضNא����L>אضNא����L>אضNא����L>� �� �� �� �
15� J� J� J� Jא�������B@א/�א#�ض�وאN>و�A�,�S@א��L>א���B@א/�א#�ض�وאN>و�A�,�S@א��L>א���B@א/�א#�ض�وאN>و�A�,�S@א��L>א���B@א/�א#�ض�وאN>و�A�,�S@א��L>� �� �� �� �
16� J� J� J� J�����>NUא���L>�>NUא���L>�>NUא���L>�>NUא���L>� �� �� �� �17� J� J� J� Jن������Nא���L>ن��Nא���L>ن��Nא���L>ن��Nא���L>� �� �� �� �
18� J� J� J� Jא������L>א��L>א��L>א��L>NK!NK!NK!NK!� �� �� �� �19� J� J� J� J�����DFא���L>�DFא���L>�DFא���L>�DFא���L>� �� �� �� �
20� J� J� J� Jא!�א��������L>א!�א����L>א!�א����L>א!�א����L>� �� �� �� �21� J� J� J� J�������>א����L>���>א����L>���>א����L>���>א����L>� �� �� �� �
22� J� J� J� J�����%�Dא���L>�%�Dא���L>�%�Dא���L>�%�Dא���L>� �� �� �� �23� J� J� J� Jא�����N,*א��L>א�N,*א��L>א�N,*א��L>א�N,*א��L>� �� �� �� �
24� J� J� J� J�����$;Uא���L>�$;Uא���L>�$;Uא���L>�$;Uא���L>� �� �� �� �25� J� J� J� J������2Sא����L>��2Sא����L>��2Sא����L>��2Sא����L>� �� �� �� �
26� J� J� J� J����sאNQא��L>sאNQא��L>sאNQא��L>sאNQא��L>� �� �� �� �27� J� J� J� Jود����
�א!�L>ود
�א!�L>ود
�א!�L>ود
�א!�L>� �� �� �� �
28� J� J� J� J�����%א����L>�%א����L>�%א����L>�%א����L>� �� �� �� �29� J� J� J� J�����L$א���L>�L$א���L>�L$א���L>�L$א���L>� �� �� �� �
30� J� J� J� J����n��f@א��L>n��f@א��L>n��f@א��L>n��f@א��L>� �� �� �� �31� J� J� J� J�����N8
�א@�L>�N8
�א@�L>�N8
�א@�L>�N8
�א@�L>� �� �� �� �
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32� J� J� J� J������
�א#,:���وא��CUدא��وא��L>��
�א#,:���وא��CUدא��وא��L>��
�א#,:���وא��CUدא��وא��L>��
�א#,:���وא��CUدא��وא��L>�K-�38��D$L)��.و���a��و��وא��K-�38��D$L)��.و���a��و��وא��K-�38��D$L)��.و���a��و��وא��K-�38��D$L)��.و���a��و��وא�� �� �� �� �
33� J� J� J� J�����M�,Nوא���N2$وא���,
Fوא��,��وא��T�!א��L>�M�,Nوא���N2$وא���,
Fوא��,��وא��T�!א��L>�M�,Nوא���N2$وא���,
Fوא��,��وא��T�!א��L>�M�,Nوא���N2$وא���,
Fوא��,��وא��T�!א��L>� �� �� �� �
34� J� J� J� J������Xא����L>��Xא����L>��Xא����L>��Xא����L>� �� �� �� �35� J� J� J� J����[)א@�א���L>[)א@�א���L>[)א@�א���L>[)א@�א���L>� �� �� �� �
36� J� J� J� J�����.�Qא��L>�.�Qא��L>�.�Qא��L>�.�Qא��L>� �� �� �� �� �� �� �� �

�?א@$�'�?  ••�L>��Ca.و��D�4?�'�$@א?��L>��Ca.و��D�4?�'�$@א?��L>��Ca.و��D�4?�'�$@א?��L>��Ca.و��D�4?�'�$@א?��L>��Ca.و��D�4?�'�$@א?��L>��Ca.و��D�4?�'�$@א?��L>��Ca.و��D�4?�'�$@א?��L>��Ca.و��D�4  
ســلك القاضــي عبــد الوهــاب طريقــة مثلــى يف تــأليف كتــاب "املعونــة"، فقــد 

الكتـــاب األقـــوال الصـــحيحة  اســـتوعب معظـــم أبـــواب ومســـائل الفقـــه، ومشـــل
املشــهورة يف املــذهب املــالكي، وكــان ذلــك يف تبويــب وترتيــب بــديع، وبعبــارة 
رصينة وأسلوب علمـي سـهل، وبإجيـاز غـري خمـل دقيـق ومضـبوط يعـني القـارئ 

  على الفهم دون غموض أو تردد.
والكتــــاب وإن كــــان خمتصــــرا كمــــا صــــرح بــــذلك القاضــــي عبــــد الوهــــاب يف 

مواضع أخرى منه، إال أنه يعطي تنبيهـات وقواعـد حيصـر مقدمة الكتاب ويف 
ا الفروع الكثرية فيغىن ذلك عن اإلسهاب والتطويل، فقد قال يف أكثـر مـن 

  موضع:
  ). 663"... ويف قدر ما ذكرنا تنبيه على تفريع هذا الكتاب" (ص 

  ويقول أيضا: "... وعلى هذا جتري مسائل الباب ...".
بـــاب: أن كـــل ســـلعة جـــاز أن تبـــاع مشـــاهدة ويقـــول: "... وحصـــر هـــذا ال

  وحتصرها الصفة إذا غابت عن العني، فإن السلم فيها جائز".
  وقال أيضا: "... وقد نبهنا بقدر ما ذكرنا على ما أمهلناه".

ويف كتـــــاب الفـــــرائض قـــــال يف أصـــــول املســـــائل بعـــــد أن أمجـــــل أحكامهـــــا: 
  "...وال حيتمل املختصر بسط هذا الباب". 
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األحكـــام يف قواعـــد يســـهل حفظهـــا والوقـــوف علـــى فـــروع  كمـــا أنـــه جيمـــل
البــاب كلهــا، فممــا قالــه: "... وقاعــدة هــذا البــاب: أن مــن املبيــع مــا يقصــد 
مبلغـــه دون أعيـــان آحـــاده، وذلـــك كاحلنطـــة والشـــعري والثمـــر والزبيـــب واجلـــوز 

  واللوز وسائر الفواكه والبقول، فما هذه سبيله جيوز بيعه جزافا...".
عبد الوهاب: "وعقد هذا الباب: أنه إن تغري به فهو جنس  ويقول القاضي

  ). 179قليال أو كثريا ..." (ص 
ومجلة القواعد الفقهيـة الـيت سـنذكرها جمملـة تـدل علـى هـذا املعـىن، كمـا أن 
للقاضــــي عبــــد الوهــــاب طريقــــة خاصــــة يف اســــتنباط األحكــــام والفوائــــد مــــن 

يث يبدأ يف ذكر مسـائل األحاديث اليت يستدل ا، فبعد أن يذكر نص احلد
  يذكر فيها األحكام والفوائد املنتقاه من احلديث، ومثال ذلك:

: �فممــا جــاء يف بــاب التصــرية قولــه: "... ودليلنــا علــى أــا عيــب قولــه 
"ال تصــروا اإلبــل والغــنم، فمــن ابتاعهــا بعــد ذلــك فهــو خبــري النظــرين بعــد أن 

  ن متر". حيلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا م
��������4�W�;Oد���4�W�;Oد���4�W�;Oد���4�W�;Oد���4�W�;Oد���4�W�;Oد���4�W�;Oد���4�W�;Oد���

  : أنه ى عنه، فدل على أا تدليس. أحدها
  : أنه أثبت للمبتاع اخليار.والثاني

: أنـــه أوجـــب عليـــه إذا ردهـــا صـــاعا مـــن متـــر. وفيـــه دليـــل علـــى أن والثالـــث
اللـــنب يأخـــذ قســـط مـــن الـــثمن... وهكـــذا طريقتـــه يف اســـتنباط األحكـــام مـــن 

  اآليات واألحاديث اليت يستدل ا. 
منهجــــه يف عــــرض املســــائل فهــــو يــــأيت جبملــــة أحكــــام البــــاب خمتصــــرة  أمــــا

وموجزة، مث يعقد فصوال تفصيلية مسـتقلة لفـروع ومسـائل ذلـك البـاب، يـدلل 
  هلا ويذكر شروطها وما يتعلق ا من أحكام وتدليل وتفريع.
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فمــثال يــذكر يف كتــاب القطــع شــروط قطــع يــد الســارق، وشــروط وأوصــاف 
ا القطـــع، ومقـــدار نصـــاب الســـرقة، وبيـــان احلـــرز، الســـارق الـــيت يســـتوجب ـــ

وغريها ...، فإذا انتهى من عرض هذه األحكام العامة املـة، بـدأ يبسـطها 
  يف فصول: 

  فيعقد فصال لدليل القطع من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس. 
  مث يذكر فصال يف وجوب القطع. 

  مث فصال آخر يف دليل شروط النصاب. 
  دليل على مقدار النصاب.مث فصال يف ال

  مث فصال يف تعليل هذا املقدار من النصاب يف الذهب والفضة. 
  مث فصال يف تقومي العروض بالذهب والفضة.

  مث فصال يف تعليل اشرتاط احلرز. 
  مث فصال يف تعليل تسوية أحكام السرقة بني الرجل واملرأة. 
يف مجيــع أبــواب  وهكــذا علــى هــذا املنــوال يســري يف عــرض املســائل الفقهيــة

  الكتاب. 
وأخــريا جتــدر اإلشــارة إىل أن للقاضــي مصــطلح يف نســبة القــول أو األقــوال 
إىل اإلمـــام مالـــك حيـــث يقـــول: وعنـــه يف ذلـــك روايتـــان مـــثال، فـــاملراد "بعنـــه" 

   اإلمام مالك رمحه اهللا.

_ل  ••L�_�6א�WKCa.ل_
L�_�6א�WKCa.ل_
L�_�6א�WKCa.ل_
L�_�6א�WKCa.ل_
L�_�6א�WKCa.ل_
L�_�6א�WKCa.ل_
L�_�6א�WKCa.ل_
L�_�6א�WKCa.  

ام، فهو لقد اتبع القاضي عبد الوهاب طريقة حسنة يف تدليله على األحك
بعـــد أن يـــذكر احلكــــم يف املســـألة يبــــدأ يف التـــدليل عليهــــا أوال مـــن الكتــــاب، 
فيــذكر اآليــات ووجــه االســتدالل منهــا، مث األحاديــث النبويــة واآلثــار الـــواردة 
ــــاك خــــالف يف  ــــابعني ويشــــري إىل اإلمجــــاع إذا مل يكــــن هن عــــن الصــــحابة والت
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دلـة الشـرعية األخـرى  املسألة، مث يستدل بالقياس، ويسـتعمل أحيانـا بعـض األ
  كإمجاع أهل املدينة، أو سد الذرائع أو املصاحل وغريها.

  وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك:
1FO1FO1FO1FO� �� �� �� �

��m�m�m�m��F��E��D��F��E��D��F��E��D��F��E��Dوأمـــا وجـــوب الوضـــوء مـــن النـــوم فاألصـــل فيـــه قولـــه تعـــاىل:
H��GH��GH��GH��Gllll ، العينـــان �قيـــل فيـــه: إذا قمـــتم مـــن املضـــاجع، وقولـــه" :

: "لكن من بـول أو غـائط أو نـوم"، وألن وكاء السه فمن نام فليتوظأ"، وقوله
الغالب منه أن االسـتثقال فيـه يـؤدي إىل خـروج احلـدث، فـأجرى غالبـه جمـرى 

حــني قــال: "فإنــه إذا اضــطجع اســرتخت مفاصــله"،  �يقينــه، ولــذلك عللــه 
وألن النـائم خيــرج منــه الــريح غالبــا، مث هــو حــال انتباهــه ال يــدري مــا كــان منــه 

ة بوضــوء قبــل النــوم مــع كوننــا علــى غــري ثقــة مــن فــنحن مــىت ســوغنا لــه الصــال
بقاء طهارته تلك كنا قد سـوغنا لـه الصـالة حمـدثا، فكـان االحتيـاط أن يلزمـه 

  الوضوء ليصلي على ثقة من طهارته وارتفاع احلدث. 
••    NYhو.[�ل�NYhو.[�ل�NYhو.[�ل�NYhو.[�ل�NYhو.[�ل�NYhو.[�ل�NYhو.[�ل�NYhو.[�ل�  

1FO1FO1FO1FO� �� �� �� �
إذا ثبت أن الكفارة جتب بالعود فهي ثالثـة أنـواع: إعتـاق وصـيام وإطعـام، 

�����دون التخيـــــري، واألصـــــل يف هـــــذه اجلملـــــة قولـــــه تعـــــاىل: وهـــــي علـــــى الرتتيـــــب
mmmmy��x��w��v�����u��t��s��r��q��py��x��w��v�����u��t��s��r��q��py��x��w��v�����u��t��s��r��q��py��x��w��v�����u��t��s��r��q��pllll :إىل قوله �m�m�m�m��h��h��h��h

q��p��o��n��m����l��k��j�����iq��p��o��n��m����l��k��j�����iq��p��o��n��m����l��k��j�����iq��p��o��n��m����l��k��j�����irrrr�����������w��v��u����t��s���w��v��u����t��s���w��v��u����t��s���w��v��u����t��s
xxxx llll وكـــذلك يف حـــديث أوس بـــن الصـــلت، وســـلمة بـــن صـــخر، وال ،

  خالف فيه. 
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••  �NYhو.[�ل��NYhو.[�ل��NYhو.[�ل��NYhو.[�ل��NYhو.[�ل��NYhو.[�ل��NYhو.[�ل��NYhو.[�ل�  
1FO1FO1FO1FO� �� �� �� �

ــــــ ــــــا: إن حــــــد احملصــــــن ال ــــــه تعــــــاىل:وإمنــــــا قلن �m�m�m�m��V��U��T��S��V��U��T��S��V��U��T��S��V��U��T��S رجم، لقول
WWWWllll  خـــذوا عـــين فقـــد جعـــل اهللا هلـــن ســـبيال: البكـــر بـــالبكر �فقـــال" :

: �جلـــد مائــــة وتغريــــب عــــام، والثيــــب بالثيــــب جلــــد مائــــة والــــرجم"، وقولــــه 
"، ومـا روى مــن واغـد يــا أنـيس علــى امـرأة هــذا، فــإن اعترفـت؛ فارجمهــا"

لــوال أن يقــال: عمــر  – � –مــاعزا والغامديــة، ويف حــديث عمــر  �رمجــه 
زاد يف كتــاب اهللا لكتبــت: "الشــيخ والشــيخة إذا زنيــا فارمجومهــا ألبتــة"، وروي 

قــــوال وفعــــال، وال  –رضــــوان اهللا علــــيهم  –الــــرجم عــــن عمــــر وعثمــــان وعلــــي 
  خالف، وال يلتفت إىل ما حيكى من اخلوارج من نفيه. 

�א@$�'�  ••�L>�sوNd�'�$@א��L>�sوNd�'�$@א��L>�sوNd�'�$@א��L>�sوNd�'�$@א��L>�sوNd�'�$@א��L>�sوNd�'�$@א��L>�sوNd�'�$@א��L>�sوNd  
قفـــت يف ترمجـــة جمـــد الـــدين مل أقـــف علـــى شـــرح لكتـــاب "املعونـــة" لكـــين و 

  هـ) على أنه ألف حاشية على املعونة. 779البليسي (
فممــا قالــه ابــن العمــاد: "... وفيهــا جمــد الــدين حممــد بــن حممــد بــن إبــراهيم 
البليسي اإلسكندراين األصل، موقع احلكم، مسع من الواىن، واملزى، وغريمهـا، 

باحلســاب، فكــان رأســا وتفقــه باــد الزنكلــوين، وأخــذ عــن ابــن هشــام، وعــين 
فيــه ويف الشــروط، وإليــه انتهــت معرفــة الســجالت، وكــان يوقــع عــن املالكيــة، 
وينـــوب عـــن احلنفيـــة، ومـــن مصـــنفاته حاشـــية علـــى املعونـــة وشـــرحه للوســـيلة، 

  .   )1(عاش ستني عاما"
  
  

                                                

 ).   263-6/26) شذرات الذھب: (1(
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••  ?�a)
�?א@$�'����v���n�3.�MDא@�L>�
�'?�a)
�?א@$�'����v���n�3.�MDא@�L>�
�'?�a)
�?א@$�'����v���n�3.�MDא@�L>�
�'?�a)
�?א@$�'����v���n�3.�MDא@�L>�
�'?�a)
�?א@$�'����v���n�3.�MDא@�L>�
�'?�a)
�?א@$�'����v���n�3.�MDא@�L>�
�'?�a)
�?א@$�'����v���n�3.�MDא@�L>�
�'?�a)
�?א@$�'����v���n�3.�MDא@�L>�
�'  
الفقهي عنـد املالكيـة، لكـن  إن هذا الكتاب يعترب منوذجا فريدا يف التأليف
  –الـيت مجعتهـا  –القليلـة  –مل مينع ذلك من وجود ما يدعو إىل املالحظات 

حـــول هـــذا املؤلـــف العظـــيم، وفيمـــا يلـــي ذكـــر هلـــذه املالحظـــات، مـــع ضـــرب 
  األمثلة هلا:

11JJJJJJJJ  ��$:א��[)
  و4و"���c3א@�W��w5gא_�KL5ج��8!
(]�א�:$��و4و"���c3א@�W��w5gא_�KL5ج��8!
(]�א�:$��و4و"���c3א@�W��w5gא_�KL5ج��8!
(]�א�:$��و4و"���c3א@�W��w5gא_�KL5ج��8!
(]�א�:$��و4و"���c3א@�W��w5gא_�KL5ج��8!
(]�א�:$��و4و"���c3א@�W��w5gא_�KL5ج��8!
(]�א�:$��و4و"���c3א@�W��w5gא_�KL5ج��8!
(]�א�:$��و4و"���c3א@�W��w5gא_�KL5ج��8!
  فقد جاء يف قواعد املقري ما يلي: 

  ": 121"قاعدة 
حـــذر الناصـــحون مـــن أحاديـــث الفقهـــاء، وحتمـــيالت الشـــيوخ، وخترجيـــات 
املتفقهني، وإمجاعات احملدثني، وقال بعضهم: احذر أحاديـث عبـد الوهـاب، 
والغزايل، وإمجاعات ابن عبد الرب، واتفاقـات ابـن رشـد، واحتمـاالت البـاجى، 

  واختالفات اللخمي. 
يل جـالل الـدين القـزويين: مـا وقـال يل العالمـة أبـو موسـى بـن اإلمـام: قـال 

  أحسن فقه قاضيكم لوال ما حيتج به من احلديث الضعيف. 
  .)1(فقلت: شيخكم أكثر احتجاجا به ... يعنيان أبا حممد، و أبا حامد"

والــــــذي ثبــــــت يل، ومــــــن خــــــالل خترجيــــــي ألحاديــــــث الكتــــــاب: أن نســــــبة 
هد ـا الضعيف فيها قليلة جدا إذا مـا قورنـت باألحاديـث الصـحيحة املستشـ

 من الصحيحني، أو السنن الصحيحة.

22JJJJJJJJ  ��C$��.�I{�6�[)8�$��א#�5د�W�_
Lא���C$��.�I{�6�[)8�$��א#�5د�W�_
Lא���C$��.�I{�6�[)8�$��א#�5د�W�_
Lא���C$��.�I{�6�[)8�$��א#�5د�W�_
Lא���C$��.�I{�6�[)8�$��א#�5د�W�_
Lא���C$��.�I{�6�[)8�$��א#�5د�W�_
Lא���C$��.�I{�6�[)8�$��א#�5د�W�_
Lא���C$��.�I{�6�[)8�$��א#�5د�W�_
Lא�  
ومثالــه: يف اســتدالله علــى ــي عــن حلــق الشــارب لقولــه: "... وأمــا حلقــه 
فمنهـــى عنـــه، هـــذا مـــذهب أكثـــر أهـــل العلـــم، وعلمـــاء املدينـــة، ومـــروى عـــن 

                                                

 تحقيق الدكتور أحمد بن عبد هللا بن حميد).  ) (351-1/349للمقري: ( –) القواعد 1(
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منـا قلنـا ذلـك مجهور الصحابة، وذهب أبو حنيفة والشـافعي إىل اسـتحبابه، وإ
  ".ليس منا من حلق: "�لقوله 

واالستدالل ذا اخلرب يف هذه املسألة يف غري ما ورد فيـه؛ وذلـك ألنـه وارد 
 .)1(يف النياحة، كما نبه إليه احلافظ ابن حجر

33JJJJJJJJ  ��������6����a���4������،|���;����cI����و��Ma$@���8�[��)�5د���cN��>ذ�AN��]>��������6����a���4������،|���;����cI����و��Ma$@���8�[��)�5د���cN��>ذ�AN��]>��������6����a���4������،|���;����cI����و��Ma$@���8�[��)�5د���cN��>ذ�AN��]>��������6����a���4������،|���;����cI����و��Ma$@���8�[��)�5د���cN��>ذ�AN��]>��������6����a���4������،|���;����cI����و��Ma$@���8�[��)�5د���cN��>ذ�AN��]>��������6����a���4������،|���;����cI����و��Ma$@���8�[��)�5د���cN��>ذ�AN��]>��������6����a���4������،|���;����cI����و��Ma$@���8�[��)�5د���cN��>ذ�AN��]>��������6����a���4������،|���;����cI����و��Ma$@���8�[��)�5د���cN��>ذ�AN��]>
�C�N��C�N��C�N��C�N��C�N��C�N��C�N��C�N�  

بش" واحلــــديث يف الرتمــــذي ومثالــــه: ذكــــره حــــديث: "خــــري األضــــحية الكــــ
  بلفظ: "نعمة األضحية الكبش". 

وذكـــــــره حـــــــديث: "حـــــــق املســـــــلم علـــــــى املســـــــلم ثـــــــالث"، واحلـــــــديث يف 
  الصحيحني بلفظ: "حق املسلم على املسلم ست". 

ذكــره لفصــل "جــواز الشــرب قائمــا"، وكــرره ثانيــة مــع تغيــري طفيــف يف  -4
 االستدالل ويف التعبري.

ل، واختصـار بعضـها اآلخـر، فقـد توسعه يف بعـض األبـواب والفصـو  -5
واختصــــر أبــــواب كتــــاب النكــــاح  –توســــع كثــــريا يف بــــاب الشــــهادات مــــثال 

 والطالق والبيوع. 

التعريفات األصولية اليت ذكرها يف كتاب "اجلامع"، وهو آخر كتـب  -6
"املعونة"، وقد كان يف حق التصنيف أن يكون االبتداء أوىل له من اخلامتـة، 

بـه: هـو أن جتـدد هـذا الـرأي بعـد خـروج نسـخ مـن  ولكن عذره فيه ملا صرح
 الكتاب، فكره إفسادها باالختالف.

 

                                                

 ). 10/348) فتح الباري: (1(
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�C2f5�6�W�'�]�1א�F;א��C2f5�6�W�'�]�1א�F;א��C2f5�6�W�'�]�1א�F;א��C2f5�6�W�'�]�1א�F;א��C2f5�6�W�'�]�1א�F;א��C2f5�6�W�'�]�1א�F;א��C2f5�6�W�'�]�1א�F;א��C2f5�6�W�'�]�1א�F;א���������

يف اجلــواهر، قــال القاضــيان ابــن القصــار وعبــد الوهــاب: املــذهب كلــه علــى 
لى ا بناء على كوا شرطا يف وجوب اإلزالة، وإمنا اخلالف يف إعادة من ص

  الصالة، أم ال. 
وقـــال املـــازري: وقـــع االتفـــاق علـــى تـــأثيم املصـــلى ـــا، ومعـــىن قـــول بعـــض 
العلمـــاء: إـــا ســـنة أن حكمهـــا علـــم بالســـنة، وقـــال القاضـــي أيضـــا يف شـــرح 
الرســـالة، ومجاعـــة: هـــي ســـنة، واخلـــالف يف إعـــادة مـــن صـــلى ـــا مبـــين علـــى 

  تعمدا. اخلالف فيمن ترك السنن م
  واللخمى وغريه من املتأخرين املغاربة يقولون يف املذهب ثالثة أقوال:

الوجــــوب: وهــــو روايــــة ابــــن وهــــب إللزامــــه اإلعــــادة بعــــد الوقــــت ناســــيا أو 
  عامدا. 

  واالستحباب ألشهب الستحبابه اإلعادة يف الوقت عامدا أو ناسيا. 
ر الكتـــاب والوجـــوب مـــع الـــذكر والقـــدرة دون النســـيان والعجـــز، وهـــو ظـــاه

إلجيابه اإلعادة على غري املعذور بعد الوقت وأمر املعذور باإلعـادة يف الوقـت 
  من كتاب الذخرية). 186(انتهى من الصفحة 

  أما يف "املعونة"، فقد قال القاضي عبد الوهاب يف نفس املوضوع:
x���Ka0زא���א��+f5z�W1FOx���Ka0زא���א��+f5z�W1FOx���Ka0زא���א��+f5z�W1FOx���Ka0زא���א��+f5z�W1FOx���Ka0زא���א��+f5z�W1FOx���Ka0زא���א��+f5z�W1FOx���Ka0زא���א��+f5z�W1FOx���Ka0زא���א��+f5z�W1FO��������

لسـنن املؤكـدة اختلف أصحابنا يف إزالة النجاسـة، هـل هـي واجبـة وجـوب ا
أو وجـــوب الفـــرائض؟: وفائـــدة ذلـــك تتصـــور يف منـــع تعمـــد الصـــالة ـــا مـــع 
القــدرة علــى إزالتهــا، وإذا قيــل: إــا ســنة مؤكــدة فــألن االتفــاق حاصــل علــى 

  جواز الصالة مع اليسري من جنسها كدم الرباغيث وغريه. 
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وعنــد أىب حنيفــة بقــدر الــدرهم مــن ســائر النجاســات، ولــو كانــت فرضــا مل 
ز الصـــالة مـــع الشـــيء منهـــا كالطهـــارة مـــن احلـــدث، وإذا قيـــل: إـــا فريضـــة جتـــ

فلإلمجاع على منـع تعمـد الصـالة ـا، وذلـك يفيـد كوـا فرضـا كالطهـارة مـن 
احلــدث، فــإذا ثبــت هــذا فعلــى القــول بأــا ســنة يــأمث وال إعــادة عليــه، وعلــى 

  القول اآلخر بأا فريضة ال جيزيه وعليه اإلعادة. 
1FO1FO1FO1FO� �� �� �� �

كـــال الـــوجهني إن صـــلى ـــا ناســـيا أو ذاكـــرا، ولكـــن ال يقـــدر علـــى وعلـــى  
خلــع نعليــه يف الصــالة  – � –إزالتهــا فصــالته جــائزة ملــا روي أن رســول اهللا 

فخلــع النــاس نعــاهلم، فلــم فــرغ قــال هلــم: "ملــا خلعــتم نعــالكم" فقــالوا: رأينــاك 
 خلعتهـــــا، فقـــــال:"إن جربيـــــل أخـــــربين أن فيهـــــا قـــــذرا، وروي جنســـــا، ومل يعـــــد

  الصالة، وال أمرهم بإعادا وال قطعها، بل مضى عليها. 
NYh����.�6�6אNو,�ل�א��NYh����.�6�6אNو,�ل�א��NYh����.�6�6אNو,�ل�א��NYh����.�6�6אNو,�ل�א��� �� �� �� �

من الثامنة: القهقهة ال توجب الوضـوء خالفـا ألىب حنيفـة؛ ألـا ال توجبـه 
خارج الصالة فال توجبه داخلها قياسا على العطـاس والسـعال، أو نقـول: لـو 

  سا على الريح. أوجبته داخل الصالة ألوجبته خارج الصالة قيا
أنه كان يصلي بأصـحابه فـدخل رجـل يف بصـره  -� –وأما ما يروى عنه 

ســــوء فــــرتدى يف حفــــرية كانــــت يف املســــجد فضــــحك طوائــــف مــــنهم، فلمــــا 
أمـــر كـــل مـــن كـــان مـــنهم ضـــحك أن يعيـــد  -عليـــه الصـــالة والســـالم -قضـــى

  الوضوء والصالة. 
لمنا فقـــال عبـــد احلـــق: ال يصـــح مـــن أحاديـــث هـــذا البـــاب شـــيء ولـــو ســـ

عليـــه  –صـــحتها فهـــي قضـــية عـــني حيتمـــل أن بعضـــهم خـــرج منـــه ريـــح فـــأراد 
  من كتاب الذخرية). 230سرته بذلك (انتهى ما الصفحة  -الصالة والسالم
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  وأما يف املعونة فقد قال القاضي عبد الوهاب:
x�C�Cא����/�.?�א��z�W1FOx�C�Cא����/�.?�א��z�W1FOx�C�Cא����/�.?�א��z�W1FOx�C�Cא����/�.?�א��z�W1FOx�C�Cא����/�.?�א��z�W1FOx�C�Cא����/�.?�א��z�W1FOx�C�Cא����/�.?�א��z�W1FOx�C�Cא����/�.?�א��z�W1FO��������

كـل مـا   وال وضوء من القهقهة يف صالة وال غريها خالفا ألىب حنيفة؛ ألن
مل يكن حدثا يف غري الصالة مل يكن حدثا يف أصل الصالة كالكالم، وألا 

  صالة شرعية فلم تنتقض بالقهقهة أصله صالة اجلنازة.
فمن خالل هذه املقارنـة السـريعة نالحـظ أن كتـاب الـذخرية ميتـاز بتفصـيل 

اء أكثــر املــراد يف املــذهب يف بعــض األحكــام وزيــادة أدلــة ومناقشــة ألقــوال وآر 
املخــالفني، وهــذا شـــأن املتــأخرين الــذين اســـتفادوا ممــا خلفــه املتقـــدمون وزادوا 

  عليه ونقحوه. 

A��>3@א�����X#�1אP�S@وא�
���������א@�E]�א�[�'��Wא���א�
�وא@�1P�Sא#�����Xא@A��>3א@�E]�א�[�'��Wא���א�
�وא@�1P�Sא#�����Xא@A��>3א@�E]�א�[�'��Wא���א�
�وא@�1P�Sא#�����Xא@A��>3א@�E]�א�[�'��Wא���א�
�وא@�1P�Sא#�����Xא@A��>3א@�E]�א�[�'��Wא���א�
�وא@�1P�Sא#�����Xא@A��>3א@�E]�א�[�'��Wא���א�
�وא@�1P�Sא#�����Xא@A��>3א@�E]�א�[�'��Wא���א�
�وא@�1P�Sא#�����Xא@A��>3א@�E]�א�[�'��Wא���א��L>�6��L>�6��L>�6��L>�6��L>�6��L>�6��L>�6��L>�6
  ?א@$�'�??א@$�'�??א@$�'�??א@$�'�??א@$�'�??א@$�'�??א@$�'�??א@$�'�?

إمجـــاع أهـــل املدينـــة ال يعـــارض بأحاديـــث اآلحـــاد، وهـــو أوىل مـــن خـــرب  •
 اآلحاد.
 النهي يدل على فساد املنهى عنه. •
 شرط ال يتأخر عن املشروط.ال •
 األمر يدل على الوجوب. •
 الظاهر الستغراق اجلنس. •
 األلفاظ إذا أطلقت وهلا معهود يف الشرع محلت عليه. •
الطريـــق الـــذي بـــه تعلـــم العلـــل هـــو: وجـــود احلكـــم بوجودهـــا، وارتفاعـــه  •

 بارتفاعها.
 إذا اجتمع احلظر واإلباحة يف شخص غلب عليه حكم احلظر. •
 زيادة تردها األصول كانت األصول أوىل.احلديث إذا روى  •
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 إطالق األمر يدل على الفور. •
 يف صحة القياس وثبوت التعليل. •

 العلة إذا عادت ملخالفة أصلها وجب فسادها. •
 ما بعد الغاية خيالف ما قبلها. •
 االجتهاد مع وجود النص ال فائدة منه. •
 إطالق الكالم حممول على املتعارف. •
 ل على العرف.واإلطالق يف العقود حممو  •
 األمر إذا صدر بعد احلظر محل على اإلباحة دون الوجوب. •
 اإلطالق يقتضي العموم. •
 إذا اجتمع املانع واملبيح غلب املنع. •
 أصول مالك تدل على أن أقل اجلمع ثالثة. •
 معىن الوجوب.  •
 معىن الندب.  •
 معىن احلظر.  •
 معىن الكراهة. •
 معىن الصحة. •
 معىن الرخصة.  •

FFFFFFFF44444444��������EEEEEEEE  ��C�;א��
�?א@$�'�?��������א���א�
�א�;���Cא���א�
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�א�;���Cא���א�
�א�;���Cא���א�
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�א�;���Cא���א��L>�6�A��>3@א@$�'�?א?��L>�6�A��>3@א@$�'�?א?��L>�6�A��>3@א@$�'�?א?��L>�6�A��>3@א@$�'�?א?��L>�6�A��>3@א@$�'�?א?��L>�6�A��>3@א@$�'�?א?��L>�6�A��>3@א@$�'�?א?��L>�6�A��>3@א  
املغســـــــوالت نفـــــــال ملـــــــا انفـــــــردت عـــــــن املغســـــــوالت فرضـــــــا، فكـــــــذلك  •

 املمسوحات نفال جيب أن تنفرد عن املمسوحات فرضا.
 نية األضعف ال تنوب عنه نية األقوى. •
 ظهور املبدل يبطل حكم البدل. •
 الرخص ال تتعدى ا مواضعها. •
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فاصـل بينهمـا مل يـرد الشـرع  كل أمر فرق بني قليله وكثريه، واحتـيج إىل •
 به، فاملرجوع فيه إىل العرف: كالعمل يف الصالة وغريها.

 كل من مل جتيز إمامته ال يعتد بإذنه. •

كـــل مـــن مل جيـــز أن يكـــون حاكمـــا لنفســـه مل يكـــن إمامـــا يف الصـــالة:   •
 كانون.
كـــل مـــن صـــحت صـــالته خلـــف الصـــف إذا كـــان معـــه غـــريه صـــحت  •

 صالته إذا انفرد أصله املرأة.
اخلطبــــــة يف أصــــــول العبــــــادات ال تكــــــون إال مقارنــــــة لصــــــالة: كخطبــــــة  •

 العيدين واجلمعة. 
 أن األصل أن ال يفعل يف امليت شيء إال بشرع.  •
 حقوق اهللا مقدمة ال جيوز تركها وال الرتاضي بإسقاطها. •
العـني إذا تعلــق ــا حقــان: أحــدمها بعـوض، واآلخــر بــدون عــوض كــان  •

 آلخر: كالدين والزكاة والوصية. ما يتعلق بالعوض مقدما على ا
 كل زكاة لزمت الكبري لزمت الصغري. •
كـــل حـــق تعلـــق مبـــا نقـــل منـــه إىل غـــريه بشـــرط عـــدم املنقـــول فـــال جيـــوز  •

 االنتقال إليه مع وجوده.
كل حق تعلق بغري مال فإن الوجوب يتعلـق علـى مالكـه اعتبـارا بسـائر  •

 األصول.
دة عليـــه واحـــد أصـــله احلكـــم الـــذي يثبـــت يف البـــدن ال يقبـــل يف الشـــها •

 النكاح.
كــل مــا ال يكــون الصــائم صـــائما إال بوجــوده، فــال يصــح الصــوم بعـــد  •

 مضي جزء من اليوم عريا منه، أصله اإلمساك والنية. 
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كـــل يـــوم ال يصـــلي فيـــه صـــالة العيـــد، فـــإن صـــومه يصـــح أصـــله ســـائر  •
 األيام. 
 الضرورة ال تعترب باالختيار. •
سـهوا يف إفسـاده كرتكـه عمـدا،  اإلمساك أحد ركىن الصـوم، فكـان تركـه •

 أصله النية.
كل معىن مل يكره أول النهار مل يكره آخره كاملضمضة، إن أول النهار  •

 مساٍو آلخره يف شروط الصحة، فكذلك يف الندب واإلباحة. 
 إن الكفارة متعلقة باهلتك وانتفاء العذر. •
كــل فعــل يفســد الصــوم ويوجــب القضــاء يتعلــق بــه الكفــارة وكــل مــا ال  •

 وجب القضاء ال يتعلق به الكفارة كالردة.ي
 أداء العبادة أفضل من تأخريها. •
 القربة البد هلا من نية. •
 كل عبادة شرط فيها زمان، فأقله ما يستغرقه وقته كالصالة. •
الفرق بني أن يعقـد النكـاح يف اعتكافـه وبـني اإلحـرام أن الطيـب ممنـوع  •

 يف اإلحرام، وليس كذلك االعتكاف "فروق فقهية".
 ما ضاد العبادة أفسدها. •

كل عبادة تعلق فرضها بالبدن مع القدرة مل تنتقل إىل غـريه مـع العجـز   •
 كالصالة والصوم.

كل فعـل مـن أفعـال احلـج لـزم يف موضـع يـؤثر الـدم يف تركـه، فـإن العـود  •
 إليه بعد فوته ال يسقط الدم عنه: كاملبيت مبزدلفة.

إال بــــــإحرام:   كـــــل عبــــــادة كــــــان هلــــــا إحــــــالل مل يصــــــح الــــــدخول فيهــــــا •
 كالصالة. 
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 من منع فعل شيء منع من املعونة عليه.  •

 كل عبادتني ال تتداخالن فاجلمع بينهما غري جائز. •
 العبادة اليت ال نقض فيها وال حتتاج إىل جربان أفضل مما خالفها. •
 ترك السنة مع العذر جائز. •

 إذا فات املتبوع سقطت توابعه. •
 تنقلب فرضا. ليس يف األصول عبادة تفتح تطوعا مث •
 مراعاة العامة أوىل من مراعاة الواحد واالثنني. •

 الكالم إمنا يتعلق به حكم إذا كان مقصودا. •
 النية والنطق طريقان ملعرفة املراد وثبوت أحكام اخلطاب. •
 الضرورات تسقط معها أحكام االختيار. •

 ترك السنن ناسيا ال يبطل العبادة. •
ئحهم، وكـل مـا ال يـنكح كل جنس جاز نكاح نسائهم جاز أكل ذبـا •

 نسائهم فال يؤكل ذبائحهم.
كــل أمــر احتــيج فيــه إىل اختيــار وتعــرف، ومل يــرد توقيــف بتحديــد أمــده  •

 وجب الرجوع فيه إىل العرف.
 كل ذكر كان عصبة يف املرياث كان عصبة عقد النكاح. •
كــل نقـــص منــع وجـــوب صــالة اجلمعـــة وتقلــد احلكـــم منــع واليـــة عقـــد  •

 النكاح.
 بطالنه ال يصح. إجازة ما تقدم •

 كل عدد جاز للحر أن جيمع بينه جاز للعبد. •
 املعقود به إذا كان فاسدا وجب فساد العقد. •
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ملـا كان النكـاح طريقـه املواصـلة واملكارمـة دون املعاتبـة واملكايسـة، جـاز  •
 فيه من التسامح ما مل جيز يف البيوع.

 اليمني يف األصل متوجهة على أقوى املتداعيني سببا. •

دعوتني إذا تعارضـتا وإحـدامها يقتضـي رفـع العقـد أو إثبـات خيــار إن الـ •
 فيه، فالقول قول مدعى الصحة واالستقرار.

 للبائع أن مينع إقباض السلعة حىت يقبض الثمن. •
 كل نكاح غري جائز فيجب فسخه. •
 الدخول ال يصحح العقد الفاسد. •

الســــبب إذا منــــع اخلطبــــة يف بعــــض األحــــوال جــــاز أن يــــؤثر يف إجيــــاب  •
 لفرقة.ا

 من استعجل الشيء قبل وقته عوقب حبرمانه. •
 ملك استباحة البضع ال يقع فيه اشرتاك. •
 كل جنس تؤكل ذبائحهم جازت مناكحتهم. •

 كل جنس جاز نكاح حرائرهم، جاز وطء إمائهم بامللك. •
 كل عقد لو وقع يف اإلسالم لكان باطال كذلك إذا وقع يف الكفر. •
 ق بالوطء احلرام.كل حترمي تعلق بالوطء احلالل تعل •

 كمال امللك ونقصانه معترب بامللك ال بغريه. •
 ال جيوز لشخص أن ميلك نكاحا ال ميلك الطالق فيه. •
 كل من حيد إذا وجد لفظ القذف منه فإنه إذا طلق نفذ طالقه. •

إذا وجــد ســبيل إىل اليقــني كــان أوىل مــن الظــن والعمــل علــى ظــاهره ال  •
 يعرف صدقه.
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قـــاع عبـــادة فيـــه، فـــإن ذلـــك الـــوطء يوجـــب كـــل زمـــان مينـــع الـــوطء إلي •
 استئنافه.
الشــيء الواحــد إذا كــان علمــا علــى حكــم مل جيــز أن يكــون علمــا علــى  •

 ضده.
كــل طعــام ابتيــع فلــم يقــبض، فــال جيــوز أن يقــع عليــه عقــد آخــر حــىت  •

 يقبض سواء كان ذلك من مبتاعه، أو ممن صار إليه غري مبتاعه.
 ن آحاده.إن من املبيع ما يقصد مبلغه دون أعيا •

إن كــل ســلعة جــاز أن تبــاع مشــاهدة، وحتصــرها الصــفة إذا غابــت عــن  •
 العني، فإن السلم فيها جائز.

 كل ما جاز أن يكون يف الذمة مثنا جاز أن يكون مثمونا. •
 األصول موضوعة على الغالب على أن القليل تابع للكثري. •
 املعروف جيوز فيه ما ال جيوز يف غريه. •

بيــع مبثلــه فــال جيــوز أن يبــاع مــع أحــد اجلنســني كــل جــنس فيــه الربــا إذا  •
غــريه أو معهمــا مجيعهــا، وســواء كــان الغــري ممــا فيــه الربــا، أو مــا تــدعو احلاجــة 

 إليه منه معفو عنه، وأن الذي مينع ما زاد على ذلك. 
 كل من جاز سلمه جاز بيعه لألعيان. •

 كل من صح أن يؤكل يف البيع صح أن يليه بنفسه. •
 حبقوقه. من ورث شيئا ورثه •
 كل ما يتعذر معه الرد فإنه إتالف. •

 اخلراج بالضمان. •
 كل حكم لزم يف رقبة األم فإن الولد يتبعها فيه. •
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االتفاق ال مزية له على االختالف يف احلكم بفساد العقد مـامل يفـارق  •
 االختالف حكم حاكم.

 حكم األكثر يف حكم اجلميع، وإن القليل ال حكم له. •

 وم العرف فيها مقام الشرط.األعواض يف املنافع يق •
كــل منفعــة ملــك إباحتهــا للعــني بغــري عــوض وملــك منفعــة إياهــا فــإن  •

 املعاوضة عليها جائزة.
 إن شبهة كل أصل مردودة إىل صحيحة. •
 الربح تابع لألصل. •

 األصول موضوعة على أن القول قول الغارم مع ميينه. •
 سبق.أن الضررين إذا تقابال، فاألول أوىل باملراعاة لفضل ال •
أن ســــائر املتلفــــات تقــــوم حــــال اإلتــــالف يف املواضــــع الــــيت يتعلــــق بـــــه  •

 الضمان.
البينات مرتتبة يف األصـول علـى حسـب األشـياء املشـهود فيهـا، فيجـوز  •

 يف الضرورة ما ال جيوز يف غريها.
 من وهب ما ال ميلك مل تصح هبته. •

 احلد يدرأ بالشبهة. •
نصاب مـن الـذهب،  إن كل حكم تعلق على الذهب والورق اعترب فيه •

 وجب أن يعترب فيه نصاب من الورق، أصله الزكاة.
اجلنايــــات الــــيت تســــتحق ــــا تنــــاول األعضــــاء جيــــب علــــى اجلماعــــة إذا  •

 اشرتكوا فيها ما جيب على املنفرد.
 إن حرز كل شيء على ما جرت العادة. •
 الكفار ال يؤخذون حبقوق اهللا تعاىل. •
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 يتعـدى إىل إسـقاط حـق إن اإلنسان ميلك من إسـقاط حـق نفسـه بـأال •
 غريه.
كــل مــن اســتنيب يف شــيء يتــأتى منــه فعــل ذلــك الشــيء، فإنــه يصــبح  •

 إنابته فيه إال أن يقوم دليل من جهة الشرع مينعه.
 كل من ردت شهادته لفسق قُبلت عند زوال فسقه. •

األصول موضوعة علـى أنـه ال حيكـم للمـدعي علـى سـبب واحـد، وإمنـا  •
 اهد واليمني. حيكم بسببني كالشاهدين والش

كل جنس قبلت منه شهادة يف شيء على انفراد كفى منـه شخصـان،  •
 أصله الرجال.

 كل دعوى ينفيها العرف وتكذا العادة فإا غري مقبولة. •
 بدل الشيء يقوم مقامه. •
 كل ما جاز بيعه جازت هبته. •

إن كـــل عـــدد زاد علـــى الواحـــدة ممـــن فرضـــها النصـــف ففرضـــه الثلثـــان:   •
 ني.كالبنات واالبنت

إن أصــول الفــرائض مبنيــة علــى أنــه ال جيــوز أن يــرث األبعــد مــن الولــد  •
 ويسقط األقرب.

كــل حجـــب احلصـــر بعــدد اســـتوى فيـــه االثنــان والثالثـــة أصـــله حجـــب  •
 األم عن الثلث إىل السدس.

 األصل يف املواريث أن العصبة أوىل مبا يبقى. •
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  * صفة اآلذان. 
  * مقدار الصاع.

  * الزكاة يف الفواكه والبقول واخلضروات.
  * مىت تقطع التلبية.

  * استثناء كيل معلوم يف بيع اجلزاف.
  * عهدة الرقيق.

  * العمل بالقافة. 
  * دية املرأة.

  * الوقوف واألحباس. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

) يعد القاضي عبد الوھاب من أوائل العلماء الذين تكلموا عن أصل: عمل أھل المدينة، وتقسيمه وكونه حج!ة، 1(
ث!ل: القاض!ي كما سوف يأتي في كتاب "الجامع"، وأن الذين جاءوا من بعده كلھم عالة على ما قاله في ذل!ك، م

 عياض، والباجى وشيخ اNسMم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرھم.    
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"المعونــة لمــذهب عــالم لقــد حصــلت علــى أربــع نســخ خمطوطــة لكتــاب 
أي وكأــــا  –: نســــختان كاملتـــان تقريبــــا، وثالثـــة إىل كتــــاب الزكـــاة المدينـــة"

حتتــوي علــى ســفر واحــد مــن مخســة أســفار، والرابعــة ــا ســقط كبــري رغــم أــا  
  كاملة. 

11--  �C2,8;�س�و��Z)وNא'��א��BY���S'�C2,8;�س�و��Z)وNא'��א��BY���S'�C2,8;�س�و��Z)وNא'��א��BY���S'�C2,8;�س�و��Z)وNא'��א��BY���S'�C2,8;�س�و��Z)وNא'��א��BY���S'�C2,8;�س�و��Z)وNא'��א��BY���S'�C2,8;�س�و��Z)وNא'��א��BY���S'�C2,8;�س�و��Z)وNא'��א��BY���S'  ))777777((  

زء ضــخم خبــط أندلســي جيــد مكتــوب بالســواك، مــتالش، بأوراقــه وهــو جــ
األوىل متـــزق وتنقيـــع، مـــن حتبـــيس الســـلطان ســـيد حممـــد بـــن عبـــد اهللا بتـــاريخ 

  .)1(هـ  1175مجادى الثانية عام 
وهذه النسخة كاملـة لـيس ـا سـقط داخـل املخطـوط، لكـن عيبهـا أن ـا 

  ألخرية.متزقا وطمسا يف الصفحات الثالث األوىل، والصفحة ا
)، ومســطرا مــن ثالثــني 162وهــي تتــألف مــن اثنتــني وســتني ومائــة ورقــة (

  إىل اثنني وثالثني سطرا. 
وقد كتب يف بداية هذه النسـخة كتـاب "املعونـة علـى مـذهب عـامل املدينـة 
أىب عبد اهللا مالك بن أنس إمام دار اهلجرة"، تصنيف القاضـي أىب حممـد بـن 

   ت هلا حبرف (ق).علّي بن نصر املالكي، وقد رمز 

                                                

 ).  414-413) انظر فھرس مخطوطات القرويين: (1(
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 –وهـــي موجـــودة مبكتبـــة امللـــك عبـــد العزيـــز ضـــمن وقـــف ســـيدنا عثمـــان 
  ).158برقم ( –�

وهي نسخة مكتوبة خبط مغريب واضح لكنها ليست كاملة، فلقد وجدت 
  ا سقطا كبريا فيما بني الصفحات.

ـــــرقيم صـــــفحاا مـــــن الورقـــــة ال ـــــدأ ت ـــــة النســـــخة يب ثانيـــــة كمـــــا أن مـــــن بداي
  ).12عشرة(

)، ومســــطرا ثالثــــة 172وهــــي تتــــألف مــــن اثنتــــني وســــبعني ومائــــة ورقــــة (
  وثالثون سطرا. 

وقــــد كتــــب يف أول النســــخة كتــــاب "املعونــــة علــــى مــــذهب عــــامل املدينــــة، 
  لإلمام القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي رمحه اهللا رمحة واسعة".  

 وقد رمزت هلا حبرف (م). 

33JJ  ل��)��f�#א���S'ل��)��f�#א���S'ل��)��f�#א���S'ل��)��f�#א���S'ل��)��f�#א���S'ل��)��f�#א���S'ل��)��f�#א���S'ل��)��f�#א���S'��������  
  ).1196وهي موجودة مبكتبة األسكو يف مدريد بأسبانيا حتت رقم (

وهــي نســخة مكتوبــة خبــط أندلســي واضــح، لكــن يوجــد منهــا ســفر واحــد 
) 15)، ومسـطرا مخسـة عشـر (128فقط عدد أوراقه مثانية وعشرون ومائـة (

  سطرا فقط. 
  وقد كتب يف صفحاا األوىل ما يلي:

  القاضي.كتاب املعونة لعبد الوهاب 
الســــفر األول مــــن كتــــاب املعونــــة علــــى مــــذهب عــــامل املدينــــة أىب عبــــد اهللا 
مالــك بــن أنــس أىب عــامر األصــبحي إمــام دار اهلجــرة، تصــنيف القاضــي أىب 
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حممد عبد الوهاب بن علّي بن نصر ابن أمحد البغدادي، وهـذا السـفر ينتهـي 
  إىل آخر باب الزكاة. 

سافرت من أجلها أكثر مـن مـرة واليت  –ولقد استفدت من هذه النسخة 
  يف إكمال النقص املوجود يف أول النسختني السابقتني.  –إىل إسبانيا 

وأخريا جتدر اإلشارة إىل أنين استفدت من النسخ الثالث يف إخراج النص 
على النحو التـايل؛ هلـذا فلـم اعتـرب نسـخة األصـل دون غريهـا، وإمنـا اعتمـدت 

إىل نــــص املؤلــــف،  –قــــدر املســــتطاع  –طريقـــة الــــنص املختــــار حــــىت األصـــل 
  وذلك ألنين مل أقف على تاريخ نسخ الكتاب على أي من النسخ الثالث. 

  وقد رمزت هلا حبرف (س).
44JJ  �8طN��8��.�$א'��א�Bpא���S'�8طN��8��.�$א'��א�Bpא���S'�8طN��8��.�$א'��א�Bpא���S'�8طN��8��.�$א'��א�Bpא���S'�8طN��8��.�$א'��א�Bpא���S'�8طN��8��.�$א'��א�Bpא���S'�8طN��8��.�$א'��א�Bpא���S'�8طN��8��.�$א'��א�Bpא���S'  

وهي نسخة حتصلت عليها عن طريق الباحث "عبد احملسن الريس" الذي 
صـولية، وكنـت علـى حيضر رسالة الـدكتوراه عـن آراء القاضـي عبـد الوهـاب األ

وشك االنتهاء مـن التحقيـق، لكـن رغـم ذلـك فلقـد قابلـت هـذه النسـخة مـن 
املخطوط مع باقي النسخ، وأثبت فروق النسخ يف التحقيق، علما بأنه يوجد 

  سقط كبري يف هذه النسخة من بدايتها ويف وسطها أيضا. 
  وقد رمزت هلا حبرف (ر). 

ســطرا، تبــدأ بصــالة اخلــوف،  )30) ورقــة، ومســطرا (138وهــي تقــع يف (
   هـ. 1287شوال سنة  20وما قبلها كلها ساقط، وعلى آخره تاريخ نسخها 

�Lfא�������6��KCa.�Lfא�������6��KCa.�Lfא�������6��KCa.�Lfא�������6��KCa.�Lfא�������6��KCa.�Lfא�������6��KCa.�Lfא�������6��KCa.�Lfא�������6��KCa.��������
نســخ الكتــاب وإخــراج نصــه ســليما بالرســم اإلمالئــي العصــري، وحتقــق  -1

 رمحه اهللا. –النص حتقيقا جيعله قريبا من الصورة اليت وضعه عليها املؤلف 
 املختلفة باهلامش. إثبات فروق النسخ -2
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 ترقيم اآليات القرآنية وبيان مكاا من سور القرآن الكرمي. -3
ختريج األحاديث واآلثـار، ولقـد اتبعـت الطريقـة التاليـة يف التخـريج: إذا  -4

وجــــدت احلــــديث يف الصــــحيحني أو يف أحــــدمها فــــأكتفي مــــا وال أتبعــــه يف  
 كتب السنن واملسانيد األخرى.

لســنن أو املسـانيد فــإين أخرجـه منهــا مـع اإلشــارة أمـا إذا كــان احلـديث يف ا
  إىل أقوال علماء احلديث يف درجة احلديث ما أمكن ذلك. 

ولقــد كــان خترجيــي هلــذه األحاديــث بــأن أذكــر الكتــاب، مث البــاب املــرتجم 
 له، مث أعقبها بذكر اجلزء والصفحة من الكتاب.

رها، وفيمــا توثيــق املنقــول واملســائل الفقهيــة املوجــود بــالنص مــن مصــاد -5
يلــــي ذكــــر للكتــــب الــــيت اعتمــــدت عليهــــا يف كــــل مــــذهب مــــع مالحظــــة أن 
االعتماد كان على أمهات الكتب املؤلفة قبل عصر القاضي عبد الوهاب أو 
املعاصـــرة لـــه، ويف أحيـــان قليلـــة جـــدا اضـــطر إىل االستشـــهاد بـــبعض الكتـــب 

 املتأخرة.

WMD���
2Lא���f��@א�n�3@א��;OWMD���
2Lא���f��@א�n�3@א��;OWMD���
2Lא���f��@א�n�3@א��;OWMD���
2Lא���f��@א�n�3@א��;O� �� �� �� �
 نون.برواية سح –املدونة  -1
 هـ). 175لإلمام مالك ( –املوطأ  -2
 هـ). 385البن أىب زيد ( –الرسالة  -3
 هـ). 378البن اجلالب ( –التفريع  -4
 هـ). 463البن عبد الرب ( –الكايف  -5
 هـ).  520البن رشد ( –املقدمات  -6

 684والــذخرية يف بعــض األحيــان مــن اجلــزء املطبــوع منهــا، وهــي للقــرايف (
هـ)، ومعه "التاج واإلكليـل" للمـواق،  954(للحطاب  –هـ) ومواهب اجلليل 
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مـــع الشـــرح  –هــــ)، حاشـــية الدســـوقي  1125للنفـــراوي ( –والفواكـــه الـــدواين 
  الكبري. 

��;a!א�
aو���;a!א�
aو���;a!א�
aو���;a!א�
aو�� �� �� �� �
ألىب جعفـــــــر أمحـــــــد بـــــــن ســـــــالمة الطحـــــــاوي  –خمتصـــــــر الطحـــــــاوي  -1

 هـ).321(
 هـ).428ألىب احلسني أمحد بن حممد القدوري ( –خمتصر القدوري  -2

اعتمـــدت النســـخة الـــيت هـــي مـــع شـــرح اهلدايـــة املســـمى مـــع مالحظـــة أنـــين 
  هـ). 1298باللباب للميداين (

ويف بعـــــــــض األحيـــــــــان النـــــــــادرة جـــــــــدا أرجـــــــــع إىل املبســـــــــوط للسرخســـــــــى 
 –هــــ)، وبـــدائع الصـــنائع  539للســـمرقندي ( –)، وحتفـــة الفقهـــاء هــــ490(ت

هــ)، وحاشـية  861للكمال ابـن اهلمـام ( –)، وفتح القدير هــ587للكاساين (
  هـ).  1252بن عابدين (ا

��$O�Uא��
aو���$O�Uא��
aو���$O�Uא��
aو���$O�Uא��
aو�� �� �� �� �
 هـ). 204األم لإلمام حممد بن إدريس الشافعي ( -
 هـ). 264خمتصر املزين: ألىب إبراهيم إمساعيل بن حيي املزين ( -
 هـ). 450للماوردي ( –اإلقناع  -
 هـ). 476للشريازي ( –املهذب  -
 هـ). 767للنووي ( –روضة الطالبني  -

  وعند الحنابلة اعتمدت على:
 برواية ابنه عبد اهللا. -سائل اإلمام أمحد م -
 برواية ابنه صاحل.  -مسائل اإلمام أمحد  -
 هـ). 334وخمتصر اخلرقي ( -
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 هـ)، يف بعض األحيان. 620واملغىن البن قدامة ( -

فقــد اعتمــدت فيهــا علــى حملــي ابــن حــزم الظــاهري  أمــا مســائل الظاهريــة:
  ). هـ456(

  د كاملغىن واموع.وعلى الكتب اليت تذكر آراء اإلمام داو 
وأخـريا فــإن مســائل اإلمجـاع واملســائل الــيت ال خـالف فيهــا، فقــد اعتمــدت 

  يف توثيقها على الكتب التالية: 
 هـ) 318البن املنذر ( –اإلمجاع  -1
 هـ). 456البن حزم ( –مراتب اإلمجاع  -2
 هـ). 456البن حزم ( –احمللي  -3
 هـ). 595البن رشد ( –بداية اتهد  -4
 هـ). 676نووي (لل –اموع  -5
 هـ). 676للنووي أيضا ( –شرح صحيح مسلم  -6
 هـ). 620البن قدامة ( –املغين  -7
 هـ). 852البن حجر ( –فتح الباري  -8
 هـ). 1150للشوكاين ( –نيل األوطار  -9

66JJJJJJJJ  ����Lא��nLfא��?.���C�;א����ED%F@وא���)N�א#�;�|�א��sNd����Lא��nLfא��?.���C�;א����ED%F@وא���)N�א#�;�|�א��sNd����Lא��nLfא��?.���C�;א����ED%F@وא���)N�א#�;�|�א��sNd����Lא��nLfא��?.���C�;א����ED%F@وא���)N�א#�;�|�א��sNd����Lא��nLfא��?.���C�;א����ED%F@وא���)N�א#�;�|�א��sNd����Lא��nLfא��?.���C�;א����ED%F@وא���)N�א#�;�|�א��sNd����Lא��nLfא��?.���C�;א����ED%F@وא���)N�א#�;�|�א��sNd����Lא��nLfא��?.���C�;א����ED%F@وא���)N�א#�;�|�א��sNd��������
عــة معــا هـــ) مــع شــرح الرصــاع عليهــا املطبو  803ابــن عرفــة ( –حــدود  •

فإن كان تعريفـي مـن حـدود ابـن عرفـة أشـرت إىل حـدود ابـن عرفـة، وإن كـان 
  مع ذكر الصفحة واجلزء.  –من شرح الرصاع، فإين أذكر شرح الرصاع 

أليب عبــد اهللا حممــد بــن منصــور  –غــرر املقالــة يف شــرح غريــب الرســالة  •
 املغراوي.
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بـــــن غنـــــيم ألمحـــــد  –الفواكـــــه الـــــدواين علـــــى رســـــالة ابـــــن أىب القـــــريواين  •
 هـ). 1125النفراوي (

 هـ). 770للفيومي ( –املصباح املنري  •
 هـ). 395ألمحد بن فارس بن زكريا ( –معجم مقاييس اللغة  •
 للجوهري. –الصحاح  •
 هـ). 616للمطرزي ( –املغرب  •

أن تكــــــون التعــــــاريف خمتصــــــرة أبــــــدأها  –قــــــدر اســــــتطاعيت  –وحاولــــــت 
مـــــوجزة  –حي يف عبـــــارات بـــــالتعريف اللغـــــوي، مث أثـــــين بـــــالتعريف االصـــــطال

  وخمتصرة. 
التعليق على بعض املسائل الفقهية اليت حتتاج إىل ذلك، مثـل أن يـذكر  -7

خمالفته لقوم فـأذكرهم، أو أنـه يـرجح ويعتمـد رأيـا ضـعيفا يف املـذهب، فـأذكره 
 يف اختصار شديد.

التعريف باألعالم الوارد ذكرهم يف نـص الكتـاب تعريفـا مـوجزا وخمتصـرا  -8
إىل املصــادر لريجــع إليهــا مــن أراد التفصــيل، ومل أتــرجم للمشــاهري  مــع اإلحالــة

 من األعالم كاخللفاء األربعة وكبار الصحابة واألئمة األربعة. 

ولقـــد حاولـــت قـــدر املســـتطاع عـــدم إثقـــال اهلـــوامش بـــالتعليق علـــى األمـــور 
  الواضحة سواء كانت لغوية أو فقهية أو يف ختريج األحاديث أو غريها.

حـــىت يســـتكمل التحقيـــق جوانبـــه الفنيـــة حلقـــت الكتـــاب فهـــارس وأخـــريا، و 
  تشمل على:

 فهرس لآليات القرآنية الكرمية. -1
 فهرس لألحاديث. -2
 فهرس لآلثار. -3
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 فهرس لألعالم. -4
 فهرس للكتب. -5
 فهرس لألشعار. -6
 فهرس للمصطلحات الفقهية وغريها. -7
 فهرس لألماكن والبلدان. -8
 فهرس تفصيلي للمسائل الفقهية. -9

  هو اهلادي إىل سواء السبيل.   واهللا املوفق و 
���������א~��א~��א~��א~��א~��א~��א~��א~�
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WقWقWقWزانة القرويني.نسخة املخطوط من خ ق  
WمWمWمWنسخة املخطوط من مكتبة امللك عبد العزيز باملدينة املنورة.  م  
WسWسWسWس .نسخة املخطوط مكتبة األسكو  
W�W�W�W� .نسخة اخلزانة العامة بالرباط  
x�zx�zx�zx�z:  مـــا بـــني معقـــوفتني تـــدل علـــى كـــل مـــا أضـــفته مـــن عنـــدي: مـــن ســـقط  أو

  عناوين الفصول واألبواب.
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قال القاضـي أبـو حممـد عبـد الوهـاب بـن علـّي بـن نصـر البغـدادي املـالكي 
اللــك وكرمــك، رمحــه اهللا: اللهــم إنــا حنمــدك جبميــع حمامــدك، ونثــين عليــك جب

نســـألك العصـــمة والســـالمة مـــن كـــل ضـــاللة وبدعـــة وحـــرية وشـــبهة، ونرغـــب 
إليك يف كل ما أزلف لـديك وقـرب مـن رضـوانك وبعـد مـن سـخطك، وأنـت 
الســـميع القريـــب اللطيـــف ايـــب، ومـــا تـــوفيقي إال بـــاهللا عليـــه توكلـــت وإليـــه 

وأزواجـــه أنيـــب، وصـــلواته علـــى حممـــد خـــامت النبيـــني وآلـــه الطيبـــني وصـــحابته [
  وسالمه وتشريفه وإكرامه.  )1(وذريته]

أمـــا بعـــد: يـــا أخـــي حفظـــك اهللا وحفـــظ عليـــك دينـــك وأمانتـــك وخـــواتيم 
عملك وجعلـك ممـن يقصـدون بعلمهـم رمحتـه وطلـب مـا عنـده، فإنـك ذكرتنـا 
وقوفك على شرحنا كتاب "الرسالة" ألىب حممد عبد اهللا بن أىب زيـد رمحـة اهللا 

األدلـة واحلجــاج وإشــباع الكــالم  )2(عليــه مــن [بســط]عليـه، ومــا رأيتــه منطويـا 
، ومـــا حـــواه مـــن )3("بالممــــهد"يف مســـائل اخلـــالف، وعلـــى الكتـــاب املـــرتجم 

املســائل والتفريعــات واخــتالف الوجــوه والروايــات، وذكــرت بعــد حفــظ ذلــك 
، وتعــذر ضــبطه علــى املبتــدئ، وســألتنا جتديــد نيــة يف عمــل )4(علــى الشــادي

                                                

 ) مطموسة وتم إكمال النقص من كتاب "التلقين".  1(
 ) مطموسة في (ق)، و(س).  2(
 ) سبق الحديث عن ھذين الكتابين في الدراسة.  3(
 ) 1/307تقال لمن أخذ طرفا من العلم أو اGدب، واستدل به على البعض ا{خر (المصباح المنير: ) الشادي: 4(
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حملمــــل قريــــب املأخــــذ يقتصــــر فيــــه علــــى مــــا ال [بــــد ا )1(خمتصــــر لــــك [ســــهل]
، وال عنـــاء عنـــه ليســـهل علـــى املـــتلقن مأخـــذه، ويقـــرب علـــى املبتـــدئ )2(منـــه]

مــدخال، والــيت حيفــظ مــا  )4(وحفظــه، وليكــون إىل ذينــك الكتـابني )3([تفقهـه]
أودعنــاه فيهمــا وموصــال، فأجبتــك إىل مســألتك وأســعفتك لطلبــك مســتخريا 

اغبا إليه يف النفـع بـه واملعونـة عليـه، وهـو جـل امسـه وىل اهللا سبحانه يف ذلك ر 
   اإلجابة ومبلغ الطلبة مبنه وعونه، وهو حسيب ونعم الوكيل.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

<<<<<<<<

<<<<<<<<
                                                

 ) بياض في (ق)، و(س)، وأكملناه حسب ما اقتضاه السياق.  1(
 ) بياض في (ق)، (س)، وأكملناه حسب ما اقتضاه السياق.  2(
 ) غير واضحة في (ق)، و(س). 3(
 لممھد".  ) يقصد: "شرح الرسالة"، و"ا4(
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zzzzzzzz11JJJJJJJJ��������x�
  א����/�.?�א!
�xא����/�.?�א!
�xא����/�.?�א!
�xא����/�.?�א!
�xא����/�.?�א!
�xא����/�.?�א!
�xא����/�.?�א!
�xא����/�.?�א!

ـــــه تعـــــاىل: )4(مـــــن احلـــــدث فريضـــــة )3(الوضـــــوء ��m�m�m�m��F��E��D��F��E��D��F��E��D��F��E��Dواجبـــــة لقول
L��K��J��I���H��GL��K��J��I���H��GL��K��J��I���H��GL��K��J��I���H��Gllll)5(  ــــــه اآليــــــة، وقو "ال  �ل

، وال تــتم صــالة أحــد حــىت يســبغ الوضــوء كمــا )6(يقبــل اهللا صــالة بغــري طهــور
ملــــا توضــــأ مــــرة: "هــــذا وضــــوء ال يقبــــل اهللا  �، وقولــــه )7(أمــــره اهللا تعــــاىل"
  .)9(، وال خالف يف ذلك)8(الصالة إال به"

��������
��������

                                                

الكت!!اب ف!!ي اللغ!!ة: الجم!!ع، وف!!ي اHص!!طMح: اس!!م لج!!نس م!!ن اGحك!!ام و نحوھ!!ا تش!!تمل عل!!ى أن!!واع مختلف!!ة: ) 1(
كالطھارة مشتملة على المياه والوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة وغيرھا، (انظ!ر معج!م مق!اييس اللغ!ة: 

 ).5، المطلع ص 524، المصباح المنير ص 5/158
ف!!ي اللغ!!ة: النزاھ!!ة والنظاف!!ة، وف!!ي اHص!!طMح: ص!!فة حكمي!!ة توج!!ب لموص!!وفھا ج!!واز اس!!تباحة ) الطھ!!ارة 2(

 ).   12الصMة به (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 
) الوض!!وء لغ!!ة: الحس!!ن والنظاف!!ة، وف!!ي اHص!!طMح: ھ!!و تطھي!!ر أعض!!اء مخصوص!!ة بالم!!اء، ويرتف!!ع عنھ!!ا 3(

، ش!!رح الرص!!اع عل!!ى ح!!دود اب!!ن عرف!!ة ص 663المني!!ر ص  الح!!دث Hس!!تباحة العب!!ادة الممنوع!!ة (المص!!باح
32  .( 

) الفريضة: اGمر الذي يثاب على فعله، ويترتب العقاب عل!ى ترك!ه، وق!ال القاض!ي عب!د الوھ!اب: ھ!و تح!ريم 4(
الترك، وقوله: "فريضة واجبة" قصد به الترادف على معنى التوكيد، والف!رض والواج!ب عن!د المالكي!ة س!واء 

 )، والجامع من ھذا الكتاب).  1/63حج (المقدمات: (إH في باب ال
 .6) سورة المائدة، ا{ية: 5(
 ).1/204) أخرجه مسلم في الطھارة، باب: وجود الطھارة للصMة: (6(
)، واب!!ن ماج!!ه ف!!ي 1/526) أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الص!!Mة، ب!!اب: م!!ن H يق!!يم ص!!لبه ف!!ي الرك!!وع والس!!جود: (7(

)، والترمذي في أبواب الص!Mة، ب!اب: م!ا 1/156وضوء على ما أمر هللا تعالى: (الطھارة، باب: ما جاء في ال
 ).  2/100جاء في وصف الصMة، وقال: حسن (

)، وق!د تف!رد ب!ه المسيـ!ـب ب!ن واضـ!ـح 1/150)، والح!اكم: (1/86)، والبيھقي: (1/79) أخرجه الدارقطني: (8(
 ). 1/28أحسن طرق ھذا الحديث (نصب الراية: وھو ضعيف، وقال عبد الحق في أحكامه: ھذا الطريق من 

 ). H1/94بن حزم: ( –)، المحلى 31) اNجماع، Hبن المنذر (9(
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1FO1FO1FO1FO1FO1FO1FO1FO))11((  zzzzzzzz22JJJJJJJJ��������xא��Sא��+f5xא��Sא��+f5xא��Sא��+f5xא��Sא��+f5xא��Sא��+f5xא��Sא��+f5xא��Sא��+f5xא��Sא��+f5��������
قلحـــــا  : مـــــا لكـــــم تـــــدخلون علـــــيّ �إليـــــه لقولـــــه ) 3(منـــــدوب) 2(والســـــواك

: "لــوال أن أشــق علــى أُمــيت ألمــرم بالســواك عنــد كــل �، وقولــه )4(اســتاكوا"
  ، وألنه من النظافة وهي مندوب إليها. )5(صالة"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������x�V���8ل��,�?.�MDد��Nא�x�V���8ل��,�?.�MDد��Nא�x�V���8ل��,�?.�MDد��Nא�x�V���8ل��,�?.�MDد��Nא�x�V���8ل��,�?.�MDد��Nא�x�V���8ل��,�?.�MDد��Nא�x�V���8ل��,�?.�MDد��Nא�x�V���8ل��,�?.�MDد��Nא���������

: "ثالثـة كتبـت �وجوبـه لقولـه ) 7(خالفـا ملـن حكـي عنـه )6(وليس بواجب
ن املقصــود منــه إزالــة الرائحــة ، وأل)8(علــّي ومل تكتــب علــيكم: فــذكر الســواك"
  عن الفهم فأشبه غسل الفم من الغمر. 

z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.44JJJJJJJJ��������xא�
��������f5+�א��6���aא�%�A��C.?�א5#
א�f5x+�א��6���aא�%�A��C.?�א5#
א�f5x+�א��6���aא�%�A��C.?�א5#
א�f5x+�א��6���aא�%�A��C.?�א5#
א�f5x+�א��6���aא�%�A��C.?�א5#
א�f5x+�א��6���aא�%�A��C.?�א5#
א�f5x+�א��6���aא�%�A��C.?�א5#
א�f5x+�א��6���aא�%�A��C.?�א5#
؛ إذ )11(يف طهـارات األحـداث كلهـا خالفـا أليب حنيفـة )10(شـرط )9(والنية

��������������m�m�m�m��F��E��D��F��E��D��F��E��D��F��E��Dيزعم أا غري واجبة يف الوضوء والغسل، ودليلنا قوله تعـاىل:
GGGGllll)12( إمنــا األعمـــال بالنيــات، وإمنـــا �الصــالة، وقولـــه ، فهــو مـــن" :

                                                

 )).4/505الفصل: ھو الحاجز بين الشيئين، فھو يحجز بين أجناس المسائل وأنواعھا (معجم مقاييس اللغة: () 1(
 .)297نير ص ) السواك: ھو اسم عود اGراك الذي يتسوك به (المصباح الم2(
المندوب: ما تتعلق الفضيلة بفعله، وH يتعلق العقاب بتركه (قاله القاضي عبد الوھاب في الجامع من ھذا  )3(

  .الكتاب
)، وق!!ال ح!!دث مختل!!ف ف!!ي إس!!ناده، والقل!!ح: ص!!فرة تعل!!و اGس!!نان ووس!!خ يركبھ!!ا 1/36) أخرج!!ه البيھق!!ي: (4(

 ).   391(المغرب ص 
)، ومس!!لم ف!!ي الطھ!!ارة، ب!!اب الس!!واك 1/24ع!!ة، ب!!اب. الس!!واك ي!!وم الجمع!!ة: () أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الجم5(

)1/220.(   
 ).H23بن عبد البر (ص  –)، الكافي 94)، الرسالة Hبن أبى زيد القيرواني (ص 1/65) انظر: الموطأ (6(
)7H م!!ر يقتض!!ي الوج!!وب (المغن!!ىGن!!ه م!!أمور ب!!ه، واG :ب!!ن قدام!!ة: ) مم!!ن ق!!ال بوجوب!!ه: إس!!حق وداود، وق!!الوا

1/95(.   
) أخرجه الطبراني في معجمــه بلفــظ: "ثMث من أخـMق المرسليــن"، وأخرجـ!ـه اب!ن أب!ى شيبـ!ـة موقوفـ!ـا، 8(

 ).1/470والدراقطني في اGفراد مرفوعا (نصب الراية: 
 ).1/144، الفواكه الدواني: 632) ھي القصد وعزم القبل على أمر من اGمور (المصباح المنير ص 9(
). 19)، الك!!!افي ص H1/92ب!!!ن الج!!!Mب ( –)، التفري!!!ع 1/36) أي أنھ!!!ا م!!!ن فروض!!!ه (انظ!!!ر: المدون!!!ة: (10(

 Hيل!زم م!ن وج!وده وج!ود و Hح: م!ا يل!زم م!ن عدم!ه الع!دم، وMص!طHوالشرط في اللغة: إلزام الشيء، وفي ا
 ).2/62عدم (الفروق للقرافي: 

 ).  17) انظر: مختصر الطحاوي (11(
  .6المائدة: ا{ية: ) سورة 12(
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، وألـــا طهـــارة عـــن حـــدث كـــالتيمم، وألـــا عبـــادة )1(لكـــل امـــرئ مـــا نـــوى"
  متقرب ا كالصالة والصيام. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������x�CL;Xو���a�1א�ux�CL;Xو���a�1א�ux�CL;Xو���a�1א�ux�CL;Xو���a�1א�ux�CL;Xو���a�1א�ux�CL;Xو���a�1א�ux�CL;Xو���a�1א�ux�CL;Xو���a�1א�u��������
وحمـل النيـة: القلـب، وصـفتها: أن يقصـد بقلبــه مـا يريـده بفعلـه ولـيس عليــه 

ن ينـــوي بوضـــوئه الطهـــر مـــن احلـــدث، ومعـــىن نطـــق بلســـانه، ويلـــزم املتوضـــئ أ
ذلك استباحة كل فعل كان احلدث مانعا منه، فـإن نـوى اسـتباحة فعـل بعينـه 

على ضـربني: منهـا مـا جيـوز فعلـه مـع احلـدث، ومنهـا مـا ال جيـوز إال  فاألفعال
، ودخـــول املســـجد وكتابـــة )2(مـــع ارتفـــاع حكمـــه، فـــاألول مثـــل القـــراءة ظـــاهرا

جيوز مع احلدث األصـغر، فـإن نـواه بوضوئــه فـال جيزئـه العلم ودرسه، كل هذا 
وال غريهــا، ممــا ال جيــوز إال بطهــارة وحكــم حدثــه بــاق، والثــاين:  )3([للصــالة]

مثل الصلوات على اختالف أنواعها من فرض ونقـل، ومثـل: مـس املصـحف 
والطواف، فـإن كـان نـوى بوضـوئه اسـتباحة بعـض هـذه األفعـال جـاز لـه فعـل 

  كم حدثه زائال. سائرها، وكان ح
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������x/א�����MD����2SLא��+f5x/א�����MD����2SLא��+f5x/א�����MD����2SLא��+f5x/א�����MD����2SLא��+f5x/א�����MD����2SLא��+f5x/א�����MD����2SLא��+f5x/א�����MD����2SLא��+f5x/א�����MD����2SLא��+f5��������

؛ لقولـه جـل )5(، خالفا ألمحد بن حنبل)4(التسمية على الوضوء غري واجبة
: و عـــــز �m�m�m�mH��G��F��E��DH��G��F��E��DH��G��F��E��DH��G��F��E��Dllll)6( ، ومل يـــــذكر التســـــمية، وكـــــذلك

األخبــار الــيت رويناهــا، وألنــه قــول باللســان فلــم جيــب يف الوضــوء كالتســبيح، 
  كالتيمم، وغسل امليت. وألا طهارة شرعية  

                                                

)، ومس!!لم ف!!ي اNم!!ارة، ب!!اب: "إنم!!ا 1/2) أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي ب!!دء ال!!وحي، ب!!اب: كي!!ف ك!!ان ب!!دء ال!!وحي: (1(
 ).   3/1515اGعمال بالنيات" (

 ) أي على ظاھر القلب. 2(
 ) في (ق)، و (س): بياض، ووضعناه حيث اقتضاء السياق.  3(
 ). 23)، الكافي (ص 1/83ھدات: ()، المقدمات المم94) انظر الرسالة (4(
 ).1/103)، المغني: (35( –رواية ابنه عبد هللا  –) انظر مسائل اNمام أحمد بن حنبل 5(
 . 6) سورة المائدة: ا{ية: 6(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ�<�Y0�1د�,�cI{و����L@א�
)�1S{���ELא��<�Y0�1د�,�cI{و����L@א�
)�1S{���ELא��<�Y0�1د�,�cI{و����L@א�
)�1S{���ELא��<�Y0�1د�,�cI{و����L@א�
)�1S{���ELא��<�Y0�1د�,�cI{و����L@א�
)�1S{���ELא��<�Y0�1د�,�cI{و����L@א�
)�1S{���ELא��<�Y0�1د�,�cI{و����L@א�
)�1S{���ELא��<�Y0�1د�,�cI{و����L@א�
)�1S{���ELא���������x/�'*�6אx/�'*�6אx/�'*�6אx/�'*�6אx/�'*�6אx/�'*�6אx/�'*�6אx/�'*�6א��������
لكل مريد الوضوء طاهر اليدين بائـل أو متغـوط أو جنـب أو  )1(ويستحب

حــائض أو مــاس لــذكره أو مالمــس لزوجتــه أو قــائم مــن نومــه: أن يغســل يــده 
ــــل إدخاهلــــا يف إنــــاء وضــــوئه، لقولــــه  دكم مــــن نومــــه : "إذا اســــتيقظ أحــــ�قب

فليغســل يــده قبــل أن يــدخلها يف إنــاء وضــوئه؛ فإنــه ال يــدري أيــن باتــت يــده 
، وهـذا املعـىن قــائم يف سـائر مـن ذكرنـاه، ألنــه كمـا أن النـائم ال يســلم )2(منـه"

، ال ميكنه االحرتاز )3(البدن وأوساخه وكذلك املتيقظ ما ميس بيده من أعراق
ا نـــص علـــى النـــائم؛ ألن املعـــىن فيـــه مــن إدخاهلـــا يف أنفـــه أو حكـــه بدنـــه، وإمنـــ

  أوجد منه يف غريه.   
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJxWDود���W8�Vو��;'xWDود���W8�Vو��;'xWDود���W8�Vو��;'xWDود���W8�Vو��;'xWDود���W8�Vو��;'xWDود���W8�Vو��;'xWDود���W8�Vو��;'xWDود���W8�Vو��;'��������

، حـني أوجبـاه علـى القـائم )6(وداود )5(أيضا خالفا ألمحد)4(وليس بواجب
من نومه، للظاهر واخلرب، واملقصود ما بيان مـا يلـزم القـائم إىل الصـالة فعلـه 

ية كالغسـل، وألنـه عضـو مـن البــدن  مـع خلـوه ممـا تنازعنـاه، وألـا طهــارة شـرع
كغــريه مــن األعضــاء، وألن النــوم إن كــان حــدثا فهــو كــالبول، وإن كــان ســببا 
للحـــدث فهـــو كـــاللمس، وكـــذلك ال يوجـــب غســـل اليـــد قبـــل إدخاهلـــا اإلنـــاء 
وكــذلك النــوم، وألــم يفرقــون بــني نــوم الليــل والنهــار فيوجبونــه مــن نــوم الليــل 

  دون نوم وذلك خالف األصول. 

                                                

 ))1/64) اHستحباب: ھو ما كان في فعله ثواب، ولم يكن في تركه عقاب (المقدمات الممھدات Hبن رشد: (1(
)، ومس!!لم ف!!ي الطھ!!ارة، ب!!اب: كراھ!!ة غم!!س 1/8ف!!ي الوض!!وء، ب!!اب: اHس!!تجمار وت!!را () أخرج!!ه البخ!!اري 2(

 ).  1/233المتوضئ وغيره يده (
 ) في (س): المتنبه.  3(
 ).23)، الكافي (ص 94)، الرسالة (ص 1/189) انظر: التفريع: (4(
 )، إذ قام من نوم الليل.  1/98) في إحدى رواياته (المغنى: 5(
  ). 1/398)، المجموع: (1/281)، المحلى: (1/97ى: () انظر: المغن6(
ھو اNمام داود بن علّي بن خلف اGصبھاني الكوفي البغدادي الشھير بداود الظاھري، أخذ ع!ن أب!ى ث!ور  داود:و

وإسحق بن راھوي!ه، وح!دث عن!ه ابن!ه أب!و بك!ر وزكري!ا الس!ـاجى ويوس!ف ب!ـن يعق!وب ال!دراوردى وغي!رھم، 
 )).  13/98)، سير أعMم النبMء: (2/87ة الحفاظ: (ھـ) (انظر: تذكر 270ت(
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S.S.S.S.S.S.S.S.z����z����z����z����z����z����z����z����99JJJJJJJJ��������x/ق��6א�����UaL�_א@:2:��وא�+f5x/ق��6א�����UaL�_א@:2:��وא�+f5x/ق��6א�����UaL�_א@:2:��وא�+f5x/ق��6א�����UaL�_א@:2:��وא�+f5x/ق��6א�����UaL�_א@:2:��وא�+f5x/ق��6א�����UaL�_א@:2:��وא�+f5x/ق��6א�����UaL�_א@:2:��وא�+f5x/ق��6א�����UaL�_א@:2:��وא�+f5��������
مـــــا وفعلـــــه هلمـــــا،  �، ألمـــــره )3(ُســـــنتان )2(، واالستنشـــــاق)1(املضمضـــــة

 وغــــريه، لقولــــه جــــل وعــــز: )5(يف الوضــــوء خالفــــا ألمحــــد )4(وليســــتا بــــواجبتني
mmmmI���HI���HI���HI���Hllll)6( واالســــــم ال ينطلــــــق علــــــى البــــــاطن، ولقولـــــــه ،� 

ألا طهارة من حـدث كالغسـل، وألنـه ، و )7(كما أمرك اهللا" لألعرايب: "توضأ
  . )8(باطن يف أصل اخللقة كذا داخل العينني والصماخني

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJx1S�ق��6א��UaL�_א@:2:��وא�+f5x1S�ق��6א��UaL�_א@:2:��وא�+f5x1S�ق��6א��UaL�_א@:2:��وא�+f5x1S�ق��6א��UaL�_א@:2:��وא�+f5x1S�ق��6א��UaL�_א@:2:��وא�+f5x1S�ق��6א��UaL�_א@:2:��وא�+f5x1S�ق��6א��UaL�_א@:2:��وא�+f5x1S�ق��6א��UaL�_א@:2:��وא�+f5��������
ملــا ذكرنــاه،  )10(خالفــا ألىب حنيفــة )9(وكــذلك فليســتا بــواجبتني يف الغســل

 وألنه غسل واجـب فلـم يلـزم فيـه إيصـال املـاء إىل داخـل الفـم واألنـف كغسـل
  امليت، وألا طهارة عن حدث كالوضوء. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJxA��C%ق��6א��UaL�_א@:2:��وא��N��+f5xA��C%ق��6א��UaL�_א@:2:��وא��N��+f5xA��C%ق��6א��UaL�_א@:2:��وא��N��+f5xA��C%ق��6א��UaL�_א@:2:��وא��N��+f5xA��C%ق��6א��UaL�_א@:2:��وא��N��+f5xA��C%ق��6א��UaL�_א@:2:��وא��N��+f5xA��C%ق��6א��UaL�_א@:2:��وא��N��+f5xA��C%ق��6א��UaL�_א@:2:��وא��N��+f5��������
وإذا ثبـــــــت أمـــــــا ُســـــــنتان فرتكهمـــــــا غـــــــري مفســـــــد للطهـــــــارة ال ســـــــهوا وال 

، ألن حكم احلـدث يرتفـع مـع عـدمها إال أنـه ينبغـي تعمـد تركهمـا، )11(عمدا
صـالة علـى الوجـه األفضـل، فمىت تركهما ناسيا أتى ما ما مل يصل ليؤدي ال

                                                

المطب!وع م!ن ش!رح الرص!اع  –) المضمضة: ھي إدخال الماء فاه فيخضخضه ويمجه ثMثا (حدود ابن عرف!ة 1(
 ). 34ص 

المطب!وع م!ع ش!رح الرص!اع  –) اHستنشاق: جذب الماء بأنفه ونثره بنفسه و يده على أنفه (ح!دود اب!ن عرف!ة 2(
 ).34ص 

نة: ما داوم النبي ) 3( بفعله واقترن ب!أمره م!ا ي!دل عل!ى أن م!راده ب!ه الن!دب  �على فعله، أو ما أمر النبي  �السُّ
)، و قال القاضي عبد الوھاب: المسنون في الشرع في أعل!ى مرات!ب المن!دوب (الج!امع م!ن 1/64(المقدمات: 

 ھذا الكتاب).  
 ).  1/191ع: ()، التفري932)، الرسالة (1/15) انظر: المدونة (4(
 ). 24) مسائل اNمام أحمد ( ص 5(
 . 6) سورة المائدة، ا{ية: 6(
 ).  82) ھو نفسه الحديث الذي سبق تخريجه في الصفحة (7(
 ). 1/98) الصماخ: ھو الثقب الذي تدخل فيه رأس اNصبع إلى اGذن (حاشية الدسوقي: 8(
 ). 23ي (ص )، الكاف1/191)، التفريع (1/15) انظر: المدونة (9(
 ). 19) انظر: مختصر الطحاوي ( ص 10(
 ). 23)، الكافي (ص 1/19)، التفريع: (1/15) انظر: المدونة (11(
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وإن صلى مل يعد؛ ألن وقتها قد مضى بانقضاء الصالة، والسـنن ال تعـاد إذا 
  .)1(انقضت أوقاا
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJ�x/�6א�����?)
��������}�1Sא���WVوא��
(?��6א����/�1S{�xא���WVوא��
(?��6א����/�1S{�xא���WVوא��
(?��6א����/�1S{�xא���WVوא��
(?��6א����/�1S{�xא���WVوא��
(?��6א����/�1S{�xא���WVوא��
(?��6א����/�1S{�xא���WVوא��
(?��6א����/�1S{�xא���WVوא��

للظـــاهر واخلـــرب  )2(غســـل الوجـــه واليـــدين إىل املـــرفقني مـــن فـــرائض الوضـــوء
  .)3(واإلمجاع
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJx?)
��������}�1Sא@�Z�ON.��א��
(?�1S{xא@�Z�ON.��א��
(?�1S{xא@�Z�ON.��א��
(?�1S{xא@�Z�ON.��א��
(?�1S{xא@�Z�ON.��א��
(?�1S{xא@�Z�ON.��א��
(?�1S{xא@�Z�ON.��א��
(?�1S{xא@�Z�ON.��א��

  �؛ ألنــه )5(خالفــا ملــن نفــى وجوبــه )4(وغســل املــرفقني مــع اليــدين واجــب
  ، وألنه حد لعضو مغسول كالكعبني. )6(كان إذا توضأ أدار املاء على مرفقيه

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJx4سNא�������S.x4سNא�������S.x4سNא�������S.x4سNא�������S.x4سNא�������S.x4سNא�������S.x4سNא�������S.x4سNא�������S.��������
 ؛ بقوله جل وعز: ومسح مجيع الرأس واجب خالفا ألىب حنيفة والشافعي

�m�m�m�mN��MN��MN��MN��Mllll)7( ،اؤها، وألنــــه واالســـم للجملـــة فيجــــب اســـتيف� 
، وأفعاله على الوجوب، وألنه عضـو مـن )8(مسح رأسه بيده فأقبل ما وأدبر

أعضاء الوضوء، فلم جيز االقتصـار مـن تطهـريه علـى أقـل مـا يقـع عليـه االسـم 
أو فلــم يتحــدد بــالربع كســائر األعضــاء، وألنــه عضــو أطلــق الــنص فيــه فوجــب 

  إيعابه كالوجوه. 
                                                

 ) سوف نMحظ كثيرا ذكر مثل ھذه القواعد التي يستدل بھا القاضي عبد الوھاب.  1(
 . )21)، الكافي (ص 95)، الرسالة (ص 190-1/189)، التفريع (1/15) انظر: المدونة (2(
)، 122، 1/114)، المغن!ى (427-1/413)، المجم!وع (H18-19ب!ن ح!زم (ص  –) انظر: مرات!ب اNجم!اع 3(

 ).  1/142)، نيل اGوطار (1/234فتح البارى (
 ). 21)، الكافي (ص 95) انظر: الرسالة (ص 4(
 ).  1/122) حكى نفي وجوبه عن ابن داود وزفر (المغنى: 5(
)، من حديث القاسـم بن محمد، وھ!و مت!ـروك عن!د أب!ى ح!اتم، 1/56، والبيھـقي ()1/83) أخرجه الدارقنطي (6(

وقال أبو زرعة منكر الحديث، وكذا ضعفه أحمد وابن معين وانفرد ابن حب!ان ب!ذكره ف!ي الثق!ات، وق!د ص!رح 
  ).  1/75بضعف ھذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصMح والنووي وغيرھم (تلخيص الحبير 

  .)1/19)، التفريع (96)، الرسالة (ص 1/16ر المدونة: () انظ8(
 .)3)، مختصر المزنى (ص 18) مختصر الطحاوي (ص 9(
 . 6) سورة المائدة، ا{ية: 7(
)، ومسلم ف!ي الطھ!ارة، ب!اب: ص!فة الوض!وء: 1/54) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: مسح الرأس كله: (8(

)1/204  .( 
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJא����������S.�0($��.��Sא<�;���0($��.��Sא<�;���0($��.��Sא<�;���0($��.��Sא<�;���0($��.��Sא<�;���0($��.��Sא<�;���0($��.��Sא<�;���0($����;�>x4سN�x4سN�x4سN�x4سN�x4سN�x4سN�x4سN�x4سN���������
أجزأه إال أن اختياره فيه: أن يأخـذ املـاء بيـده مث يرسـله  )1(وكيف ما أوعبه

أو بأحدمها مث يضعه يف األخرى مث يبدأ مبقدمة رأسه إىل مؤخره مث يردمها إىل 
، واملـــرأة والرجـــل يســـتويان يف ذلـــك )2(�حيـــث بـــدأ؛ ألن ذلـــك صـــفة فعلـــه 

  عضاء. لعموم الظاهر، واعتبارا بتساويهما يف سائر األ
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJ��������xZ'א#ذ��S.xZ'א#ذ��S.xZ'א#ذ��S.xZ'א#ذ��S.xZ'א#ذ��S.xZ'א#ذ��S.xZ'א#ذ��S.xZ'א#ذ��S.��������

، ويســـتحب لـــه )3(فعـــل ذلــك  �وميســح أذنيـــه ظاهرمهـــا وباطنهمــا؛ ألنـــه 
الـذي روي يف ذلـك، وألن  )6(للخـرب )5(خالفا أليب حنيفة )4(جتديد املاء هلما

املغسوالت نفال ملا انفردت عن املغسوالت فرضا، فكذلك املمسوحات نفـال 
  . جيب أن تنفرد عن املمسوحات فرضا

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717JJJJJJJJ��������x��2pא�$�2.��وא�MD���S@אx��2pא�$�2.��وא�MD���S@אx��2pא�$�2.��وא�MD���S@אx��2pא�$�2.��وא�MD���S@אx��2pא�$�2.��وא�MD���S@אx��2pא�$�2.��وא�MD���S@אx��2pא�$�2.��وא�MD���S@אx��2pא�$�2.��وא�MD���S@א��������
 )8(بـدال عـن الـرأس خالفـا ألمحـد )7(وال جيوز املسح علـى عمامـة وال مخـار

وهذا يوجب مباشرة ، )10(�m�m�m�mN�MN�MN�MN�Mllll ، لقوله جل وعز:)9(وداود

                                                

 ).  96حتى لم يترك منه شيئا (غرر المقالة في شرح غريب الرسالة ص ) قوله: أوعبه: يعني أعمه 1(
 .  �) راجع الحديث السابق في صفة وضوئه 2(
)، والترمذي في الطھارة، باب: 1/89: (�) انظر ما أخرجه أبو داود في الطھارة، باب : صفة وضوء النبي 3(

ه باطنھم!ا بالس!بابتين وظاھرھم!ا بإبھام!ه"، مس!ح برأس!ه وأذني! �): "أنه 1/49ما جاء أن مسح الرأس مرة: (
 وقال الترمذي: حسن صحيح.  

 ).   23)، الكافي (ص 1/190)، التفريع: (96، الرسالة: (ص 1/916) انظر: المدونة: (4(
 ). 18) انظر: مختصر الطحاوي (ص 5(
أخذه لرأسه، أخرجه الح!اكم يتوضأ فأخذ Gذنيه ماء خMف الماء الذي  �) أن عبد هللا بن زيد رأى رسول هللا 6(

 ). 1/22)، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين (نصب الراية: 1/151في المستدرك: (
  ).23)، الكافي (ص 1/191)، التفريع: (1/35)، الموطأ: (1/16) انظر: المدونة: (7(

لخم!ار فھ!و: ث!وب )، أم!ا ا430وھي ما بلف!ه الرج!ل عل!ى رأس!ه. (انظ!ر المص!باح المني!ر  –معروفة  –والعمامة 
 ).  181تغطي به المرأة رأسھا (المصباح المنير 

 ). 30) انظر: مسائل اNمام أحمد (8(
 ). 1/447)، المجموع: (2/81) انظر المحلى: (9(
 . 6) سورة المائدة، ا{ية: 10(
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العضو، وألنه عضو غري منصوص على حده فأشبه الوجه، وألن فرض البدل 
  ال يكون كفرض املبدل. 

z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.1818JJJJJJJJ��������1S{1S{1S{1S{1S{1S{1S{1S{��������xZDVNא�xZDVNא�xZDVNא�xZDVNא�xZDVNא�xZDVNא�xZDVNא�xZDVNא���������
 لقولــه تعــاىل: )2(خالفــا ملــن ذهــب إىل أنــه املســح )1(وفـرض الــرجلني الُغســل

�m�m�m�mOOOOllll)3(  فـــإذا �بالنصــب وهـــو عطـــف علـــى الغســـل، وقولـــه" :
، وذلـك يفيـد أن فرضـهما )4(غسل رجليه خرجـت اخلطايـا مـن أظفـار رجليـه"

  الغسل، وألنه عضو منصوص على حده كاليدين.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1919JJJJJJJJ��������6�ZDVN4,%��א��+f56�ZDVN4,%��א��+f56�ZDVN4,%��א��+f56�ZDVN4,%��א��+f56�ZDVN4,%��א��+f56�ZDVN4,%��א��+f56�ZDVN4,%��א��+f56�ZDVN4,%��א��+f5x/א�����x/א�����x/א�����x/א�����x/א�����x/א�����x/א�����x/א�������������

 ويغســل أقطــع الــرجلني موضــع القطــع لبقائــه حمــل الغــرض، وال يلــزم أقطــع
غسل موضـع القطـع؛ ألن للمـرفقني يـدخالن يف القطـع  )5(اليدين من املرفقني

، )6(فــال يبقــى شــيء مــن حمــل الفــرض، والقطــع يف الــرجلني مــن حتــت الكعبــني
يء مــن فــبعض حمــل الفــرض بــاق فلزمــه غســله، فــإن اتفــق أن يكــون بقــي شــ

  .)7(املرفقني غسل موضوع القطع

z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.2020JJJJJJJJ��������x/א�����n��N�x/א�����n��N�x/א�����n��N�x/א�����n��N�x/א�����n��N�x/א�����n��N�x/א�����n��N�x/א�����n��N���������
حني يوجبه؛  )9(خالفا للشافعي )8(وترتيب الوضوء مستحب غري مستحق

�m�m�m�m��I���H��G��F��E��D��I���H��G��F��E��D��I���H��G��F��E��D��I���H��G��F��E��Dلقولــــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــل وعــــــــــــــــــــــــــز: 

                                                

 ).  1/87)، المقدمات (97) انظر: الرسالة (ص 1(
)، كن!!زل 1/19جري!!ر (انظ!!ر مص!!نف عب!!د ال!!رزاق: ( ) حك!!ي المس!!ح ع!!ن اب!!ن عب!!اس وأن!!س والش!!عبي واب!!ن2(

 )).  1/133)، المغنى: (9/433العمال: (
 . 6) سورة المائدة، ا{ية: 3(
)، والنس!ائي ف!ي الطھ!ارة، ب!اب: مس!ح اGذن!ين م!ع 1/31) أخرجه مالك في الطھارة، ب!اب: ج!امع الوض!وء: (4(

 ).  1/104( )، وابن ماجه في الطھارة، باب: ثواب الطھور:1/64الرأس: (
 ).  194) المرفق: ھو موصل العضد بالساعد (المغرب ص 5(
 ). 409) الكعب: ھو العظم الناشز من جانب القدم (المغرب ص 6(
 ).  1/926) راجع ھذه المسألة في المدونة: (7(
 ).  21)، الكافي ( ص 1/192)، التفريع: (1/14) انظر: المدونة: (8(
 ).  3صر المزنى ( ص )، مخت1/30) انظر: اGم: (9(
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JJJJ...llll)1(  اآليــــــة، وموضــــــوع الــــــواو االشــــــرتاك دون الرتتيــــــب، واســــــم
ارة شرعية كالغسل، وألنـه من رتب ومن مل يرتب، وألا طه )2(الغسل ينتظم

تقدمي وتأخري يف الوضوء فلـم مينـع صـحته كتقـدمي اليسـرى علـى اليمـىن، وألنـه 
  كالوجه.   )3(عضو من أعضاء الوضوء فصحت الطهارة [مع التبدئة به]

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2121JJJJJJJJ��������x/א�����n��N����ELد���1א�x/א�����n��N����ELد���1א�x/א�����n��N����ELد���1א�x/א�����n��N����ELد���1א�x/א�����n��N����ELد���1א�x/א�����n��N����ELد���1א�x/א�����n��N����ELد���1א�x/א�����n��N����ELد���1א���������
، )4(لــــه �إذا ثبــــت أنــــه لــــيس بفــــرض، فإمنـــــا اســــتحببناه لفعــــل رســــول اهللا 

علــى أنــه  )5(اومتـــه عليــه، وعمــل الســلف مــن بعــده بــه، وألن األمــة جممعــةومد
مطلـــوب يف الوضـــوء، وأن فعلـــه أفضـــل وأوىل مـــن تركـــه، واخـــتالفهم يف مبـــاح 

  الطهارة برتكه ال خيرجه عن تعلق الفضيلة به. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2222JJJJJJJJ��������x/א������;Xx/א������;Xx/א������;Xx/א������;Xx/א������;Xx/א������;Xx/א������;Xx/א������;X��������

نـاء، مث واالختيار يف صفته: أن يبدأ بعد النية بغسل يديه قبل إدخاهلما اإل
باملضمضـــــة واالستنشـــــاق، مث بغســـــل الوجـــــه، مث بيمـــــىن يديـــــه مث يســـــرامها، مث 
املسح بالرأس، مث األذنني، مث يغسل ميىن رجليه مث يسـرامها، وإمنـا اخرتنـا ذلـك 

أا   –رضوان اهللا عليهم  –على هذه الصفة أا الصفة اليت نقلت الصحابة 
دمي النية، وإن كان تقدميها ، وإمنا خلصنا بذلك تق)6(�كانت صفة وضوئه 

فرضا؛ لئال يظن ظان أا من حيث كانت من فروض الوضوء جاز أن تقـدم 
وتــــؤخر كســــائر األعضــــاء املفروضــــة، فبينــــا أــــا خبــــالف غريهــــا، وأن تقــــدميها 
فرض، وإمنا ال تتناول املاضي املنقضي، وإمنـا قلنـا: إنـه يقـدم غسـل يـده؛ ألن 

                                                

 .6) سورة المائدة، ا{ية: 1(
 ) ھذه الكلمة غير واضحة في (ق)، و(س).  2(
 ). 1/11) بياض في (ق)، و (س)، وأكمل النقص من "اNشراف": (3(
 ) انظر: اGحاديث السابق ذكرھا.  4(
 ).  1/136)، المغنى (1/485)، المجموع: (95-2/93) انظر: المحلى: (5(
، وقد سبق تخ!ريج الح!ديث ف!ي الص!فحة �: حديث عبخ هللا بن زيد بن عاصم الذي وصف فيه وضوء ) انظر6(

)125  .( 
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، وكـذلك روى )1( يغمـس يـده حـىت يغسـلها": "فـال�اخلرب بذلك ورد بقوله 
  رواية وحكاية وباقيه قد ذكرناه. )2(�من وصف وضوءه 

z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.2323JJJJJJJJ��������xcN$d��D5�+`�W�4���S.�?.�+f5xcN$d��D5�+`�W�4���S.�?.�+f5xcN$d��D5�+`�W�4���S.�?.�+f5xcN$d��D5�+`�W�4���S.�?.�+f5xcN$d��D5�+`�W�4���S.�?.�+f5xcN$d��D5�+`�W�4���S.�?.�+f5xcN$d��D5�+`�W�4���S.�?.�+f5xcN$d��D5�+`�W�4���S.�?.�+f5��������
خالفــا لعبــد العزيــز بــن  )3(ومــن مســح رأســه مث حلــق شــعره فــال إعــادة عليـــه

وهـــذا قــد فعـــل، ، )5(��m�m�m�mN��MN��MN��MN��Mllll؛ لقولــه جـــل وعــز:)4(أىب ســلمة
حكم احلدث بتطهريه، فزواله ال يوجب إعادة تطهريه كسائر  وألنه عضو زال

األعضاء، ويفارق املسح على اخلـف أنـه إذا خـاف غسـل رجليـه؛ ألن املسـح 
شــعر الــرأس أصــل، وطهــور املبــدل يبطــل حكــم  )6(علــى اخلــف بــدل، ومســح

  البدل. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2424JJJJJJJJ��������x/�6א�����A_א@�א�+f5x/�6א�����A_א@�א�+f5x/�6א�����A_א@�א�+f5x/�6א�����A_א@�א�+f5x/�6א�����A_א@�א�+f5x/�6א�����A_א@�א�+f5x/�6א�����A_א@�א�+f5x/�6א�����A_א@�א�+f5��������

ــــاء وإذا تعمــــد تفريــــق وضــــوئه حــــىت طــــال وتفــــاحش ا ســــتأنف ومل جيــــزه البن
��m�m�m�m��F��E��D��F��E��D��F��E��D��F��E��D؛ لقوله جل وعز:)9(، والشافعي)8(خالفا ألىب حنيفة )7(عليه

H��GH��GH��GH��Gllll)10( ـــــا عبـــــادة تبطـــــلواألمـــــر املطلـــــق علـــــى الفـــــور، وأل ،
باحلـــدث فكـــان للتفريـــق تـــأثري يف إبطالـــه كالصـــالة، وألـــا عبـــادة ذات أركـــان 

  يتقدم الصالة هلا فلم جيز تفريقهما كاألذان. 
  

                                                

 ) سبق تخريج الحديث.  1(
 ) انظر: حديث: "أنه مسح رأسه بيديه...".2(
 ).  1/259) انظر: الذخيرة: (3(
ب!!ن أب!!ى س!!لمة الماجش!!ون التيم!!ى  ھ!!و: أب!!و عب!!د هللا ب!!ن عب!!د العزي!!ز ب!!ن عب!!د هللا عب99د العزي99ز ب99ن أب99ي س99لمة) 4(

ھ!ـ، ت!ذكرة  164المدني، الفقيه اNمام المحدث حدث عن اGزھري وغيره، وعنه أب!و نع!يم، ت!وفي ببغ!داد س!نة 
 ).  11/222الُحفَّاظ: (

 . 6) سورة المائدة، ا{ية: 5(
 ) غير واضحة في (ق)، و (س). 6(
 ). 20في (ص )، الكا1/192)، التفريع: (1/15) انظر: المدونة: (7(
 ).  18) انظر: مختصر الطحاوي (ص 8(
 ).  3)، مختصر المزنى (ص 1/30) انظر اGم: (9(
 . 6) سورة المائدة، ا{ية: 10(
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OOOOOOOOz�1Fz�1Fz�1Fz�1Fz�1Fz�1Fz�1Fz�1F2525JJJJJJJJx�3$א����/�.��א���)N;�x�3$א����/�.��א���)N;�x�3$א����/�.��א���)N;�x�3$א����/�.��א���)N;�x�3$א����/�.��א���)N;�x�3$א����/�.��א���)N;�x�3$א����/�.��א���)N;�x�3$א����/�.��א���)N;���������
، إال أن العــذر ضــربان: نســيان وعجــز )1(وتفريقــه مــع العــذر غــري مفســد لــه

املاء عـن قـدر الكفايـة، ويف النسـيان يبـىن طـال أم مل يطـل صـلى أم مل يصـل، 
، مـــا مل يطـــل؛ ألن الناســـي ال صـــنع لـــه يف نســـيانه، )2(ويف عجـــز املـــاء [يبـــىن]

بإعـداد قـدر  )4(للتحرز )3([مل يلزمه استعماله] ومن عجز املاء عن قدر كفاية
الكفاية، ويف حد الطول املعترب يف ذلك روايتـان: إحـدامها الرجـوع إىل العـرف 
يف القــرب أو التفــاحش، واألخــرى مــا مل جيــف وضــوؤه، فوجــه األوىل أن كــل 
أمــــر فــــرق بــــني قليلــــه وكثــــريه، واحتــــيج إىل فاصــــل بينهمــــا مل يــــرد الشــــرع عنــــه 

يـــه إىل العـــرف كالعمـــل يف الصـــالة وغـــريه، ووجـــه الثانيـــة أن مـــا مل فـــاملرجوع ف
مل يبـق علـى رطوبتـه،  جيف وضوءه مل خيرج عن حـد التقـارب؛ ألنـه لـو تباعـد

  وحكم الغسل والوضوء يف ذلك واحد.   
z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.2626JJJJJJJJ��������x/�:�#א�IC%د��
��������א�;Nض���6
د��%�ICא#�:�/xא�;Nض���6
د��%�ICא#�:�/xא�;Nض���6
د��%�ICא#�:�/xא�;Nض���6
د��%�ICא#�:�/xא�;Nض���6
د��%�ICא#�:�/xא�;Nض���6
د��%�ICא#�:�/xא�;Nض���6
د��%�ICא#�:�/xא�;Nض���6

الثـا، وال الفرض تطهري األعضاء مرة، والفضـل يف تكـرار مغسـوهلا مـرتني وث
، )5(فضـــيلة يف تكـــرار املمســـوح كلـــه، وال فيمـــا زاد علـــى الـــثالث مـــن مغســـوله

فأمــا الــدليل علــى وجــوب املــرة؛ فــألن حبصــوهلا يكــون فــاعال، وبعــدمها خيــرج 
 عــن وقــوع االســم عليــه، فــإذا ثبــت أن عليــه أن يغســل أعضــاءه لقولــه تعــاىل:

�m�m�m�mI���HI���HI���HI���Hllll)6( اآليـــة، وباألخبـــار)ن أقـــل مـــا ، وكـــا)8(، واإلمجـــاع)7

                                                

 ).  20)، الكافي (ص 1/191)، التفريع: (1/15) انظر: المدونة: (1(
 ) بياض في (ق)، و (س).  2(
 ). 1/35) طمس في (ق)، و (س) وأكمل النقص في اNشراف: (3(
 ) العبارة ھكذا موجودة في (س)، وفي (ق) مطموسة.  4(
 ). 21)، الكافي (ص 1/190)، التفريع: (98)، الرسالة (1/2) انظر: المدونة: (5(
 . 6) سورة المائدة، ا{ية: 6(
 ) التي سبق ذكرھا. 7(
)، ف!تح 1/139ى ()، المغن!2/213للن!وى: ( –)، ش!رح مس!لم H19ب!ن ح!زم (ص  –) انظر: مرات!ب اNجم!اع 8(

 ). 1/188البارى: (
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يتناوله االسم مرة، ويف انتفائها انتفاء االسم فوجب فعلهـا، وكـذلك روي أنـه 
  .)1(توضأ مرة مرة، وقال: "هذا وضوء ال يقبل اهللا الصالة إال به" �

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2727JJJJJJJJ��������x/�4�1:�/�א����S{�6�AN@א�MD��Aد�)Bא�x/�4�1:�/�א����S{�6�AN@א�MD��Aد�)Bא�x/�4�1:�/�א����S{�6�AN@א�MD��Aد�)Bא�x/�4�1:�/�א����S{�6�AN@א�MD��Aد�)Bא�x/�4�1:�/�א����S{�6�AN@א�MD��Aد�)Bא�x/�4�1:�/�א����S{�6�AN@א�MD��Aد�)Bא�x/�4�1:�/�א����S{�6�AN@א�MD��Aد�)Bא�x/�4�1:�/�א����S{�6�AN@א�MD��Aد�)Bא���������
 ملــا توضــأ مــرتني:"من �وأمــا الــدليل علــى أن مــا زاد عليهــا فضــيلة فقولــه 

ــــه )2(توضــــأ مــــرتني آتــــاه اهللا أجــــره مــــرتني" "هــــذا  –ملــــا توضــــأ ثالثــــا  –، وقول
، بـــني حكـــم األعـــداد )3(وضـــوئي ووضـــوء األنبيـــاء قبلـــي ووضـــوء أىب إبـــراهيم"

ومراتبهــا يف الفــرض والكمــال، فجعــل حكــم الواحــدة الفــرض ومــا زاد عليهــا، 
  فحكمه حكم الفضل. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2828JJJJJJJJ��������x/�6א�����[�D]Lא��MD��Aد�)Bא�x/�6א�����[�D]Lא��MD��Aد�)Bא�x/�6א�����[�D]Lא��MD��Aد�)Bא�x/�6א�����[�D]Lא��MD��Aد�)Bא�x/�6א�����[�D]Lא��MD��Aد�)Bא�x/�6א�����[�D]Lא��MD��Aد�)Bא�x/�6א�����[�D]Lא��MD��Aد�)Bא�x/�6א�����[�D]Lא��MD��Aد�)Bא���������
وأما الدليل على أن ما زاد علـى الـثالث فـال فضـيلة فيـه؛ لقولـه يف الثالثـة: 

، ونسـبته إيـاه إليـه )4("هذا وضـوئي ووضـوء األنبيـاء قبلـي ووضـوء أىب إبـراهيم"
، وإىل األنبياء قبله يفيد أنه الغايـة يف بابـه، وروى: "الوضـوء مـرة ومـرتني �

  .)5(وثالثا ومن زاد فقد أساء وظلم"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2929JJJJJJJJ��������x4سNא���S.א��Nf�x4سNא���S.א��Nf�x4سNא���S.א��Nf�x4سNא���S.א��Nf�x4سNא���S.א��Nf�x4سNא���S.א��Nf�x4سNא���S.א��Nf�x4سNא���S.א��Nf���������

فأمـــــا الـــــدليل علـــــى أنـــــه ال فضـــــيلة يف تكـــــرار مســـــح الـــــرأس ثالثـــــا خالفـــــا 
، )6(غسل أعضاءه كلها ثالثا ومسح برأسه مـرة" �للشافعي، فما روى: أنه 

                                                

 ) سبق تخريج الحديث.  1(
 ) سبق تخريج ھذا الحديث.  2(
  سبق تخريج الحديث. )3(
الح!ديث ال!وارد بھ!ذه العب!ارة: "وم!ن زاد فق!د أس!اء وظل!م"، روى ع!ن عم!رو ب!ن ش!عيب ع!ن أبي!ه ع!ن ج!ده، ق!ال: ج!!اء ) 4(

ثMثا ثم قال: "ھكذا الوضوء، فمن زاد عل!ى ھ!ذا فق!د أس!اء وظل!م،  يسأله عن الوضوء فآراه الوضوء �أعرابي إلى النبي 
)، والنس!ائي ف!ي الطھ!ارة، ب!اب: اHعت!داء ف!ي 1/30أو ظلم وأساء" أخرجه أبو داود في الطھارة، ب!اب: الوض!وء ثMث!ا: (

ص!!حح ). والح!ديث ص!حيح عن!!د م!ن ي1/146)، واب!ن ماج!!ه ف!ي الطھ!ارة، ب!!اب: القص!د ف!ي الوض!!وء: (1/75الوض!وء: (
)، تلخ!!يص الحبي!!ر: 1/29ح!!ديث عم!!رو ب!!ن ش!!عيب ع!!ن أبي!!ه ع!!ن ج!!ده؛ لص!!حة اNس!!ناد إل!!ى عم!!رو (نص!!ب الراي!!ة: (

 وكما يMحظ فإن الحديث ليس فيه الوضوء مرة ومرتين. )).1/83(
 ). 2)، مختصر المزنى (ص 1/26) انظر: اGم: (5(
)، والنس!ائي ف!ي الطھ!ارة، ب!اب: غس!ل 1/82: (�)  أخرجه أبو داود في الطھ!ارة، ب!اب: ص!فة وض!وء النب!ي 6(

ف!ي الطھ!ارة،  )، والترم!ذي1/150)، وابن ماجه في الطھــارة، باب: ما جاء مس!ـح ال!رأس: (1/58الوجــه: (
 ، وقال الھيثمي: إسناده حسن.  �باب: وضوء النبي 
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، حمتمـــل للتكــرار مــن غــري جتديــد مـــاء، )1(مســح ثالثــا �والــذي روى: "أنــه 
ألنـــه مســـح أوجبـــه وألنـــه مســـح يف الوضـــوء كاملســـح علـــى اخلفـــني واجلبـــائر، و 

احلـــدث كـــالتيمم، وبـــذلك فـــارق االســـتجمار، وألن موضـــع املســـح التخفيـــف 
  فال جيوز أن يكون من سنته ما خيرجه عن موضوعه، والتكرار تغليظ. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3030JJJJJJJJx�8�aQ�1.?�אS�א�x�8�aQ�1.?�אS�א�x�8�aQ�1.?�אS�א�x�8�aQ�1.?�אS�א�x�8�aQ�1.?�אS�א�x�8�aQ�1.?�אS�א�x�8�aQ�1.?�אS�א�x�8�aQ�1.?�אS�א���������
�m�m�m�m��U���T��S��U���T��S��U���T��S��U���T��S الغســــــــــــل مــــــــــــن اجلنابــــــــــــة فريضــــــــــــة، لقولــــــــــــه تعــــــــــــاىل:

VVVVllll)2( ،:وقولــه mmmm¦��¥¦��¥¦��¥¦��¥llll�)3( ن املــاء": "املــاء مــ�، وقولــه)4( ،
فقــال: "نعــم إذا رأت  –وســئل عــن املــرأة حتــتلم هــل عليهــا الُغســل  –وقولــه 
، )6(: "حتــت كــل شــعرة جنابـة، فبلــوا الشــعر وأنقــوا البشــرة"�، وقولــه )5(املـاء"

  وذلك معلوم من دين األمة ضرورة. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3131JJJJJJJJ��������x/ط�א�������x/ط�א�������x/ط�א�������x/ط�א�������x/ط�א�������x/ط�א�������x/ط�א�������x/ط�א���������������

؛ لقوله )7(لهفإذا أحدث اجلنب، أو أجنب احملدث مل يلزمه وضوء مع ُغس
، ومل يوجــب غــري الُغســل، وألن احلــدث األصــغر )mmmm¦��¥¦��¥¦��¥¦��¥llll�)8تعــاىل: 

يــدخل يف احلــدث األكــرب بــدليل أن احلــدثني املتســاويني يتــداخالن، فاألصــغر 
  بأن يدخل يف األكرب أوىل. 

                                                

)، والبيھق!!ي: 1/91)، وال!!دارقطني: (1/81: (�) أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الطھ!!ارة، ب!!اب: ص!!فة وض!!وء النب!!ي 1(
)، وفيه عبد الرحمن بن وردان. قال أب!و ح!اتم: م!ا ب!ه ب!أس، وق!ال اب!ن مع!ين: ص!الح ووثق!ه اب!ن حب!ان 1/63(

 ).  1/84(تلخيص الحبير: 
 .  6) سورة المائدة، ا{ية: 2(
 . 43) سورة النساء، ا{ية: 3(
 ).  1/269) أخرجه مسلم في الحيض، باب: "إنما الماء من الماء": (4(
)، ومس!لم ف!ي الح!يض، ب!اب: وج!وب الغس!ل 1/74) أخرجه البخاري ف!ي الغس!ل، ب!اب: إذا احتلم!ت الم!رأة: (5(

 ). 1/250على المرأة بخروج المني منھا: (
)، وابن ماج!ه ف!ي الطھ!ارة، ب!اب: تح!ت 1/173) أخرجه أبو داود في الطھارة، باب: في الغسل من الجنابة: (6(

ذي في الطھارة، باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، قال أبو داود: فيه )، والترم1/196كل شعرة جنابة: (
 الحارث بن وجيه، حديث منكر، وھو ضعيف.  

 ). 1/187)، التفريع: (99) انظر: الرسالة (ص 7(
 . 43) سورة النساء، ا{ية: 8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3232JJJJJJJJ��������x1S��א���;Xx1S��א���;Xx1S��א���;Xx1S��א���;Xx1S��א���;Xx1S��א���;Xx1S��א���;Xx1S��א���;X��������
لــه أن  )2(، ويســتحب)1(والفــرض علــى اجلنــب تعمــيم ظــاهر بدنــه بالُغســل

يديه، مث يتنظف من أذى إن كان به، مث يتوضـأ وضـوءه للصـالة، يبدأ بغسل 
مث خيلــل أصــول شــعره باملــاء، مث يــواىل الصــب عليــه، وإمنــا اخرتنــا ذلــك؛ ألــا 

، رضـي اهللا عنهمـا، وكـل )4(، وأُم سـلمة)3(يف حـديث عائشـة �صفة غسـله 
  من وصف ُغسله، وإن مل يغتسل على هذه الصفة وعم بدنه أجزأه. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3333JJJJJJJJ��������x��!א�?.�A4N@ل�א�SL{א��;Xx��!א�?.�A4N@ل�א�SL{א��;Xx��!א�?.�A4N@ل�א�SL{א��;Xx��!א�?.�A4N@ل�א�SL{א��;Xx��!א�?.�A4N@ل�א�SL{א��;Xx��!א�?.�A4N@ل�א�SL{א��;Xx��!א�?.�A4N@ل�א�SL{א��;Xx��!א�?.�A4N@ل�א�SL{א��;X��������
وصــفة اغتســال املــرأة مــن احلــيض كصــفة اغتســاهلا مــن اجلنابــة، فــإن كــان 
شـــعرها منســـدال أمـــرت يـــديها عليـــه، وإن كـــان معقوصـــا مل تنقضـــه، ومل حتفـــن 

أُم  �بيـــديها مـــع كـــل حفنـــة، وذلـــك روي يف تعليمـــه  )5(املـــاء عليـــه وتضـــغثه
 الُغسـل فقــال: "إمنــا يكفيــك أن سـلمة الغســل ملــا قالـت لــه: انقــض شــعري يف

  . )6(حتثي املاء عليه، وتفضيه على جسدك فإذا بك طهرت"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3434JJJJJJJJ��������x1SL�@א�MD��-�
��������B�0אم�א�
�-���MDא@�B�0x1SLאم�א�
�-���MDא@�B�0x1SLאم�א�
�-���MDא@�B�0x1SLאم�א�
�-���MDא@�B�0x1SLאم�א�
�-���MDא@�B�0x1SLאم�א�
�-���MDא@�B�0x1SLאم�א�
�-���MDא@�B�0x1SLאم�א�

ويلزمــه إمــرار يديــه علــى بدنــه يف الُغســل وأعضــائه يف الوضــوء، فــإن اقتصــر 
، )9(خالفـــا أليب حنيفـــة )8(أو صـــب املـــاء فـــال جيزيـــه )7(علـــى جمـــرد االنغمـــاس

املاء إىل بدنه على وجه يسمى ُغسال ال  )11(؛ ألن عليه إيصال)10(يوالشافع

                                                

 ). 1/309)، الذخيرة: (1/33) انظر: المدونة: (1(
 ). 25-24)، الكافي (ص 1/194يع: ()، التفر99) انظر الرسالة (ص 2(
)، ومس!لم ف!ي الح!!يض، ب!اب: ص!فة ُغس!!ل 1/68) أخرج!ه البخ!اري ف!ي الُغس!!ل، ب!اب: الوض!وء قب!!ل الُغس!ل: (3(

 ). 1/44)، ومالك: (1/253الجنابة: (
 ).  1/210: (�) أخرجه مسلم في الطھارة، باب: في وضوء النبي 4(
 ).  99ه يعني تداخله الماء (غرر المقالة ص : الخلط، ومعنى تضغث–بالفتح  –) الضغث 5(
 )، بلفظ قريب منه.  1/255) أخرجه مسلم في الحيض، باب: حكم ضفائر المغتسل: (6(
 ) اHغتماس في (م).  7(
 ).   25)، الكافي (ص 1/194)، التفريع: (100) انظر الرسالة (ص8(
 ). 19) انظر: مختصر الطحاوي (ص9(
 ).  5مختصر المزنى (ص )، 1/40) انظر: اGم (10(
 )  اتصال في (م).  11(
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غمسا، وذلك يقتضي صفة زائدة على إيصال املاء؛ ألن أهـل اللغـة قـد فرقـوا 
لعائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها: "وادلكي  �بني الغسل والغمس، ولقوله 

  واألمر على الوجوب. )  1(جسدك بيديك"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3535JJJJJJJJ��������@א�?.�cNf)��.@א�?.�cNf)��.@א�?.�cNf)��.@א�?.�cNf)��.@א�?.�cNf)��.@א�?.�cNf)��.@א�?.�cNf)��.@א�?.�cNf)��.x1S��6א��/�x1S��6א��/�x1S��6א��/�x1S��6א��/�x1S��6א��/�x1S��6א��/�x1S��6א��/�x1S��6א��/���������
، ويف املـــاء )3(للجنـــب أن يغتســـل يف األبـــار الصـــغار القليلـــة املـــاء )2(ويكـــره

، وإمنا كرهنا له ذلك جلـواز أن يكـون قـد بقـي علـى )4(الدائم، فإن فعل أجزأه
فرجـــه جناســـة فتحـــل يف املـــاء الـــدائم، وألنـــه يصـــري مســـتعمال واســـتعمال املـــاء 

  .)5(املستعمل يف الطهارة مكروه

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3636JJJJJJJJ��������x1S��6א����/�وא���)�;fא��W$.�1F�
��א@�/�א���3,x1S��6א����/�وא���)�;fא��W$.�1F�
��א@�/�א���3,x1S��6א����/�وא���)�;fא��W$.�1F�
��א@�/�א���3,x1S��6א����/�وא���)�;fא��W$.�1F�
��א@�/�א���3,x1S��6א����/�وא���)�;fא��W$.�1F�
��א@�/�א���3,x1S��6א����/�وא���)�;fא��W$.�1F�
��א@�/�א���3,x1S��6א����/�وא���)�;fא��W$.�1F�
��א@�/�א���3,x1S��6א����/�وא���)�;fא��W$.�1F�
��א@�/�א���3,��������
ولــيس يف قــدر مــا حتصــل معــه الكفايــة يف الوضــوء والغســل مــن املــاء حــد 

 )7(، وإمنا هو موكول إىل حال املستعمل من رفقه وخوفه، واألصل)6(مضروب
"َحتـــــــى اآليـــــــة، وقولـــــــه تعـــــــاىل:   �m�m�m�mI���HI���HI���HI���Hllll فيـــــــه قولـــــــه تعـــــــاىل:

ق، وكــذلك األخبـار إال أنـه يســتحب يف اجلملـة االقتصــاد ، فـأطل)8(تـَْغَتِسـُلوا"
  .)9(�دون اإلسراف ألا صفة فعله 

    

                                                

  .)26) وأعله وھو غريب جداً (مسالك الدHلة ص 2/45)  ذكره ابن حزم في المحلى: (1(
    .)64/ 1) المكروه ضد المستحب، وھو ما كان في تركه ثواب ولم يكن في فعله عقاب (المقدمات: 2(
 ).1/195به (التفريع: أما إن كانت كبيرة كثيرة الماء، فM بأس  )3(
  .)25)، الكافي: ( ص 1/195) انظر التفريع: (4(
 ).   1/20وھو H يجوز مطلقا عند الحنفية والشافعية، ويجوز مطلقا عند أبى ثور والظاھرية (بداية المجتھد:  )5(
 .)25)، الكافي: ( ص 88) انظر الرسالة: (ص6(
 ) أي والدليل فيه ..7(
 .43ة: ) سورة النساء، ا{ي8(
 ).  1/58يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد: أخرجه البخاري في الوضوء، باب: الوضوء بالمد: ( �) فقد كان 9(
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��������

�8�8�8�8�8�8�8�8))11((Z;pא�MD���S@א�WZ;pא�MD���S@א�WZ;pא�MD���S@א�WZ;pא�MD���S@א�WZ;pא�MD���S@א�WZ;pא�MD���S@א�WZ;pא�MD���S@א�WZ;pא�MD���S@א�W))22((  

، )3(�املســــح علــــى اخلفــــني جــــائز يف الســــفر؛ لثبــــوت الروايــــة عــــن النــــيب 
: إحـــدامها املنـــع، )5(يف جـــوازه للمقـــيم روايتـــان )4(والســـلف قـــوال وفعـــال، وعنـــه

واز، فوجه املنـع أن جتـويزه يف السـفر للضـرورة الـيت ختـتص املسـافر واألخرى اجل
من خوف انفكاكه عـن الرفقـة مـىت تشـاغل خبلعهمـا كـل وقـت أداء الطهـارة، 
وذلك معدوم يف احلضـر، وألن السـفر خيـتص بأشـياء مـن الـرخص ال جتـوز يف 

وهــو النظــر  –احلضـر: كالقصــر والفطــر وغريمهــا وكــذلك املســح، ووجــه اجلــواز 
، وقوله: "إذا أدخلـت )6(: "ميسح املسافر واملقيم على خفيه"�قول النيب  –

رجليك يف اخلفني وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما مل ختلعهما أو 
، وألنـه مسـح )8(مسح على اخلفـني يف احلضـر" �، و"ألنه )7(تصبك جنابة"

ئب يف طهــــارة احلــــدث فاســــتوى فيــــه احلاضــــر واملســــافر كاملســــح علــــى العصــــا
  واجلبائر. 

                                                

أي ھذا باب ويطلق على الصنف، ومجموعة اGبواب تؤلف الكتاب وتح!ت الب!اب فص!ول (الفواك!ه ال!دوانى: ) 1(
1/108 .( 

ن!!ه، وھ!و Hبس!!ه Gن الماش!!ي يخ!ف (معج!!م مق!!اييس ) الخ!ف لغ!!ة: ش!!يء يخ!الف الثق!!ل والرزان!!ة، أم!ا الخ!!ف فم2(
 ).  2/154اللغة: 

)، ومسلم 1/59) مثل حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري في الوضوء، باب: المسح على الخفين: (3(
 ).  1/229في الطھارة، باب: المسح على الخفين: (

 ) يقصد عن اNمام مالك.  4(
 ).  26لكافي (ص )، ا1/45) انظر: المدونة: (5(
أرخص للمسافـ!ـر ثMث!ة أيـ!ـام ولي!اليھن وللمق!يم  �) ھذا الحديث بھذا النص لم أجده، لكن روى أن رسول هللا 6(

)، ونق!!ل البيھق!!ي أن الش!!افعي 1/114يوم!!ا وليل!!ة.. أخرج!!ه اب!!ن خزيم!!ة واب!!ن حب!!ان وال!!دارقطني والبيھق!!ي: (
 ). 1/153صححه (تلخيص الحبير: 

 )، حديثا قريبا منه في المعنى، وقال الحاكم: على شرط مسلم.  1/181)، والحاكم (1/203ني (أخرج الدارقط) 7(
 ).  1/275) ھذا في حديث بMل الذي أخرجه البيھقي (8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������x/�SaD��Z;pא�MD���S@אز�א�Vx/�SaD��Z;pא�MD���S@אز�א�Vx/�SaD��Z;pא�MD���S@אز�א�Vx/�SaD��Z;pא�MD���S@אز�א�Vx/�SaD��Z;pא�MD���S@אز�א�Vx/�SaD��Z;pא�MD���S@אز�א�Vx/�SaD��Z;pא�MD���S@אز�א�Vx/�SaD��Z;pא�MD���S@אز�א�V��������
: أرخــــص يف املســــح علــــى �والرجــــال والنســــاء فيــــه ســــواء ملــــا روي أنــــه: 

  ، وأطلق، وألنه مسح يف طهارة احلدث كسائر الطهارات. )1(اخلفني"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������xZ;pא�MD���S@א�\�,��xZ;pא�MD���S@א�\�,��xZ;pא�MD���S@א�\�,��xZ;pא�MD���S@א�\�,��xZ;pא�MD���S@א�\�,��xZ;pא�MD���S@א�\�,��xZ;pא�MD���S@א�\�,��xZ;pא�MD���S@א�\�,����������
، خالفــا )2(ضــرولــيس فيــه توقيــت مبــدة مــن الزمــان ال يف الســفر وال يف احل

؛ لقولــه: "إذا أدخلــت رجليــك يف اخلفــني وأنــت )4(، والشــافعي)3(ألىب حنيفــة
، )5(طـــاهر فامســـح عليهمـــا وصـــل فيهمــــا مـــا مل تنزعهمـــا أو تصـــبك جنابــــة"

، )7(: "امســـح مـــا بـــدا لـــك")6(فـــأطلق ومل يؤقـــت، ويف حـــديث أيب بـــن عمـــارة
  رخص فيه للضرورة.  بِعّلة أنه )8(واعتبارا باملسح على اجلبائر والعصائب

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������x�$��1>�Z;pא��DY���ELא�x�$��1>�Z;pא��DY���ELא�x�$��1>�Z;pא��DY���ELא�x�$��1>�Z;pא��DY���ELא�x�$��1>�Z;pא��DY���ELא�x�$��1>�Z;pא��DY���ELא�x�$��1>�Z;pא��DY���ELא�x�$��1>�Z;pא��DY���ELא���������
، )10(هلــا) 9(إذا ثبــت أنــه ال توقيــت فيــه فيســتحب خلعــه كــل مجعــة ليغتســل

والغســل ال يكـــون فيـــه مســـح علـــى كـــل حـــال، وكـــذلك يف حـــديث عقبـــة بـــن 
منـــذ كـــم مل ختلعهـــا؟ فقـــال: منـــذ اجلمعـــة إىل  – � –عـــامر ملـــا ســـأله عمـــر 
  .)11(السنة اجلمعة، فقال: أصبت

  
                                                

)، ونق!!ل 1/184) ح!!ديث أب!!ي يك!!رة أخرج!!ه اب!!ن ماج!!ه ف!!ي الطھ!!ارة، ب!!اب: م!!ا ج!!اء ف!!ي توقي!!ت ف!!ي المس!!ح: (1(
 ه قال: حديث حسن. الترمذي في العلل عن البخاري أن

 ). 1/199)، التفريع: (1/45) انظر المدونة: (2(
 ). 21) انظر: مختصر الطحاوي (ص 3(
 ).  9)، مختصر المزنى (ص1/34) انظر: اGم: (4(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 5(
 ) في (م): أبى عمارة وھو تصحيف. 6(
)، واب!ن ماج!ه ف!ي الطھ!ارة، ب!اب: م!ا ج!اء ف!ي 1/109) أخرجه أبو داود في الطھارة، ب!اب: توقي!ت المس!ح: (7(

)، وھذا الحديث فيه مقال، قال اNمام أحمد: حديث ابى بن عمارة ل!يس بمع!روف 1/185المسح بغير توقيت: (
 ).   1/178اNسناد (نصب الراية: 

 ) العصائب سقطت من (م).  8(
 ) في (م): ليغسل.  9(
 ).  26)، الكافي (ص 1/45) انظر: المدونة: (10(
 )، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. 1/181) أخرجه الحاكم في المستدرك: (11(



122 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������xZ;pא�MD���S@وط�אNdxZ;pא�MD���S@وط�אNdxZ;pא�MD���S@وط�אNdxZ;pא�MD���S@وط�אNdxZ;pא�MD���S@وط�אNdxZ;pא�MD���S@وط�אNdxZ;pא�MD���S@وط�אNdxZ;pא�MD���S@وط�אNd��������
والشــرط الــذي جيــوز معــه املســح: أن يبتــدئ لبســهما بعــد كمــال الطهــارة، 

، )1(فإن لبسهما أو أحـدمها وقـد بقـي عليـه شـيء مـن وضـوء فلـيس لـه املسـح
خالفا ألىب حنيفة يف قوله: إنه إن غسل أعضاءه، وإحدى رجليـه مث أدخلهـا 

: �؛ لقولــه )2(وأدخلهــا اخلــف فإنــه جيــوز لــه املســح اخلــف مث غســل األخــرى
، وألنـــه لـــبس ابتـــدئ قبـــل كمـــال )3(أدخلتهمـــا ومهـــا طاهرتـــان" "دعهمـــا فـــإين

  إذا لبسهما قبل غسل الرجلني.  )4(الطهارة، فلم جيز املسح فيهما دليله
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������xZ;pא�MD���S@א���La)�ML.xZ;pא�MD���S@א���La)�ML.xZ;pא�MD���S@א���La)�ML.xZ;pא�MD���S@א���La)�ML.xZ;pא�MD���S@א���La)�ML.xZ;pא�MD���S@א���La)�ML.xZ;pא�MD���S@א���La)�ML.xZ;pא�MD���S@א���La)�ML.��������

سح إال خبلعهما، أو مـا إذا مسح عليهما على الشرط اجلائز فال ينقض امل
، والـــذي يـــدل علـــى أن )5(يـــؤدي إىل خلعهمـــا وهـــو اجلنابـــة واحلـــيض والنفـــاس

: "ما مل ختلعهمـا، أو تصـبك �، قوله )6(خلعهما ينقض املسح خالفا لداود
، وألنــه مســح يفعــل بــدال مــن غســل، فظهــور أصــله يبطــل حكمــه  )7(جنابــة"

لك مـا يلـزم معـه خلعهمـا؛ كاجلبائر، وإذا ثبت أن خلعها يبطل املسـح، فكـذ
  ألنه حيتاج إىل الُغسل وذلك غري جائز فيه.

  
  
  
  

                                                

 ). 26)، الكافي (ص 1/199)، التفريع: (105) انظر الرسالة: (1(
 ). 1/100)، ترتيب الصنائع (21) انظر: مختصر الطحاوي (ص 2(
 ) سبقت اNشارة إلى ھذا الحديث في حديث المغيرة.3(
أي دليله من جھة القياس كما لو لبس الخفين في حال!ة الوض!وء قب!ل غس!ل ال!رجلين فإن!ه H يعتم!د بوض!وئه، ) 4(

 كذلك إذا لبسھما قاصدا المسح عليھما قبل كمال الطھارة.  
 ). 26)، الكافي (ص 1/45) انظر: المدونة: (5(
 ).  2/137) المحلى: (6(
 ) سبق تخريج الحديث. 7(
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Dlא�I{�Z;pא�MD���S@א�+f5x?)
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Dlא�I{�Z;pא�MD���S@א�+f5x?)
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Dlא�I{�Z;pא�MD���S@א�+f5x?)
Dlא�I{�Z;pא�MD���S@א�+f5x?)
Dlא�I{�Z;pא�MD���S@א�+f5x?)
Dlא�I{�Z;pא�MD���S@א�+f5��������
؛ لقولـه )2(، خالفـا ملـن أجـازه)1(وال جيوز املسح على اجلوربني غري الـدين

فعــــم كــــل حائــــل، وألنــــه ال ميكــــن ، )��m�m�m�mQ��P��OQ��P��OQ��P��OQ��P��Ollll�)3تعــــاىل:
  لف على رجليه خرقة. متابعة املشي فيهما كما لو

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJx?)
Dlא�Z8��Qوא�Z,�.NQא�MD���S@א�+f5x?)
Dlא�Z8��Qوא�Z,�.NQא�MD���S@א�+f5x?)
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أرخــص  �، فوجــه اجلــواز مــا روى: "أنــه )5(روايتــان )4(وعنــه يف اجلرمــوقني
، فعم، وألنـه خـف ميكـن متابعـة املشـي فيـه، فأشـبه )6(يف املسح على اخلفني"

فلم جيز املسـح عليـه  يلي رِجَل املاسح، ووجه املنع أنه ملبوس حتته ممسوح أن
كالعمامة، وألنه مسح نائب عن غسل فلـم جيـز علـى مـا يواريـه كالقفـافيز يف 

  التيمم، ويف اجلوربني الدين أيضا روايتان. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJxZ;pא�MD���S@א��;XxZ;pא�MD���S@א��;XxZ;pא�MD���S@א��;XxZ;pא�MD���S@א��;XxZ;pא�MD���S@א��;XxZ;pא�MD���S@א��;XxZ;pא�MD���S@א��;XxZ;pא�MD���S@א��;X��������

: أن يأخــذ املــاء بيديــه مث يرســله مث يضــع يــدا )7(وصــفة املســح علــى اخلفــني
، وإمنــا )8(ه الســفلى إىل الكعبــني حـد الُغســلحتـت اخلــف ويـداً فوقــه ويبلــغ بيـد

قلنا: إنه يرسل املـاء ويقتصـر علـى البلـل البـاقي علـى اليـدين؛ ألن ذلـك صـفة 
املســح يف كــل ممســوح، وإن شــاء غمــس يديــه يف املــاء ورفعهــا مبلــولتني؛ ألن 
الغـرض حاصـل يف احلـالني، وإمنـا اخرتنـا مسـح األعلـى، واألسـفل خالفـا ألىب 

ــــ)9(حنيفــــة           ه: إن األســــفل لــــيس مبحــــل للمســــح أصــــال، ملــــا رواه املغــــرية: ، قول

                                                

 ). 27)، الكافي (ص 1/199)، التفريع: (1/44( ) انظر: المدونة:1(
 )) 20)، ومختصر الخرقي (ص 33) قال بجوازه اNمام أحمد. (انظر مسائل اNمام أحمد: (2(
 .  6) سورة المائدة، ا{ية: 3(
 )، وھو يلبس فوق الخف.  1/160) الجرموق: خف غليظ H ساق له (الفواكه الدواني: (4(
 ).  1/44) انظر: المدونة: (5(
 ) سبق تخريج الحديث.  6(
 ) في (م): الخف.  7(
 ). 1/199)، التفريع: (105)، الرسالة (ص 1/43) انظر: المدونة: (8(
 ).1/37)، مختصر القدوري: (22) مختصر الطحاوي (ص 9(
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           ، وألنــــــه موضــــــع مــــــن )1(مســــــح أعلــــــى اخلــــــف وأســــــفله" �"أن رســــــول اهللا 
اخلــــف حيــــاذي املغســــول مــــن القــــدم فوجــــب أن يكــــون حمــــال للمســــح أعلــــى 

  .)2(اخلفني
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJxcg�4و��p�4;�1א�MD���S@א��N��6xcg�4و��p�4;�1א�MD���S@א��N��6xcg�4و��p�4;�1א�MD���S@א��N��6xcg�4و��p�4;�1א�MD���S@א��N��6xcg�4و��p�4;�1א�MD���S@א��N��6xcg�4و��p�4;�1א�MD���S@א��N��6xcg�4و��p�4;�1א�MD���S@א��N��6xcg�4و��p�4;�1א�MD���S@א��N��6��������

يـار مسـح األعلـى واألسـفل، فـإن تـرك األسـفل واقتصـر وإذا ثبـت أن االخت
على األعلى كره له ذلك، واستحببنا لـه اإلعـادة يف الوقـت، وإن اقتصـر علـى 

: "لــو  -� -، واألصــل فيــه قــول علــّي بــن أىب طالــب )3(األســفل فــال جيزيــه
كان الدين يؤخـذ قياسـا لكـان بـاطن اخلـف أوىل باملسـح، مـن ظـاهره، ولكـن 

، وألن بـــاطن اخلـــف يف حكـــم النعـــل، )4(ميســـح ظـــاهره" �رأيـــت رســـول اهللا 
بــدليل أن احملــرم تلزمــه الفديــة بلــبس اخلــف وال يلزمــه  وظــاهره يف حكــم اخلــف

بلبس النعل، وقد ثبت أنه لو لبس خفا ليس له ظهر قدم وله أسفل قدم أنه 
، ولــو لــبس خفــا لــيس لــه ظهــر قــدم ولــه أســفل قــدم ملــا لزمتــه )5(ال فديــة عليــه

فــإذا ثبــت ذلــك كــان املوضــع الــذي هــو يف حكــم اخلــف هــو الــذي  الفديــة،
يتعلــق بــه حكــم اجلــواز جــون حكــم املوضــع الــذي هــو يف حكــم النعــل، واهللا 

  أعلم. 

    

                                                

ى )، وابن ماجه في الطھ!ارة، ب!اب: ف!ي مس!ح أعل!1/116) أخرجه أبو داود في الطھارة، باب: كيف المسح: (1(
)، والترمذي في الطھارة، باب: في المسح على الخفين أع!Mه وأس!فله، وق!ال الترم!ذي 1/183الخف وأسفله: (
 ).  1/162حديث معلول: (

 ) في (م): الخف.  2(
 ).  27)، الكافي: (1/199)، التفريع: (1/43) انظر: المدونة: (3(
وق!!ال الح!!افظ اب!!ن حج!!ر: إس!!ناده ص!!حيح  )،1/114) أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الطھ!!ارة، ب!!اب: كي!!ف المس!!ح: (4(

 ). 1/160(تلخيص الحبير: 
 ) في (م): لما لزمته الفدية. 5(
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?NP��Qوא�nP�F$א��MD���S@א?�W�8?NP��Qوא�nP�F$א��MD���S@א?�W�8?NP��Qوא�nP�F$א��MD���S@א?�W�8?NP��Qوא�nP�F$א��MD���S@א?�W�8?NP��Qوא�nP�F$א��MD���S@א?�W�8?NP��Qوא�nP�F$א��MD���S@א?�W�8?NP��Qوא�nP�F$א��MD���S@א?�W�8?NP��Qوא�nP�F$א��MD���S@א?�W�8))11((  

، إذا خيــف الضــرر بنزعهمــا )4(جــائز )3(واجلبــائر )2(املســح علــى العصــائب
أنه قـال: "انكسـرت  -� -يف حديث علّي  ومباشرة العضو باملاء، ملا روى

، وألن )5(أن أمســـــح علـــــى اجلبـــــائر" �إحـــــدى زنـــــدى فـــــأمر يب رســـــول اهللا 
ضــررمها أعظــم مــن ضــرر املســح علــى اخلفــني للحاجــة إىل اســتدامة لبســهما، 

  واخلوف على العضو من إصابة املاء. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJxnP�F$وא��NP��Qא�MD���S@�6א�A��C%אط�א��dم�א
�xnP�F$وא��NP��Qא�MD���S@�6א�A��C%אط�א��dم�א
�xnP�F$وא��NP��Qא�MD���S@�6א�A��C%אط�א��dم�א
�xnP�F$وא��NP��Qא�MD���S@�6א�A��C%אط�א��dم�א
�xnP�F$وא��NP��Qא�MD���S@�6א�A��C%אط�א��dم�א
�xnP�F$وא��NP��Qא�MD���S@�6א�A��C%אط�א��dم�א
�xnP�F$وא��NP��Qא�MD���S@�6א�A��C%אط�א��dم�א
�xnP�F$وא��NP��Qא�MD���S@�6א�A��C%אط�א��dم�א
���������

، خبـالف املسـح علـى اخلفـني؛ )6(ن شـرطهما أن تشـد علـى طهـارةولـيس مـ
ســـــأل وال استقصـــــى، وألن  �ألن اخلـــــرب مطلـــــق غـــــري مقيـــــد، ومل ينقـــــل أنـــــه 

  سببهما غري موقوف على اختيار من يوجد به خبالف اخلف.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJxnP�F$وא��NP��Qא�MD���S@�8�MDX�?.�MD��A��0د�_xnP�F$وא��NP��Qא�MD���S@�8�MDX�?.�MD��A��0د�_xnP�F$وא��NP��Qא�MD���S@�8�MDX�?.�MD��A��0د�_xnP�F$وא��NP��Qא�MD���S@�8�MDX�?.�MD��A��0د�_xnP�F$وא��NP��Qא�MD���S@�8�MDX�?.�MD��A��0د�_xnP�F$وא��NP��Qא�MD���S@�8�MDX�?.�MD��A��0د�_xnP�F$وא��NP��Qא�MD���S@�8�MDX�?.�MD��A��0د�_xnP�F$وא��NP��Qא�MD���S@�8�MDX�?.�MD��A��0د�_��������

؛ ألنه يظهر )8(خالفا للشافعي )7(وال إعادة على من صلى باملسح عليهما
  بطهارة مثله كالتيمم، وألنه حائل جيوز املسح عليه كاخلفني.

                                                

 ) عنوان الباب من (م). 1(
)، الفواك!ه 2/413) العصائب: من العصب، وھو الش!د ومن!ه عص!ابة ال!رأس لم!ا يش!د ب!ه (المص!باح المني!ر: (2(

 ). 1/163الدواني: 
)، الفواك!!ه ال!!دواني: 1/89ا ت!!ربط عل!!ى الكس!!ر ونح!!وه (المص!!باح المني!!ر: () الجب!!ائر: وھ!!ي أخش!!اب أو نحوھ!!3(

)1/163.(( 
)، وقول!ه: ج!ائز بمعن!ى المش!روع H ب!المعنى 27)، الك!افي (ص 1/202)، التفريع: (1/25) انظر: المدونة: (4(

 المقابل للمكروه والحرام. 
)، وفي!ه عم!رو ب!ن خال!د وھ!و مت!روك 1/215) أخرجه ابن ماج!ه ف!ي الطھ!ارة، ب!اب: المس!ح عل!ى الجب!ائر: (5(

 ). 1/186(نصب الراية: 
 )، وخالف في ذلك بعض العلماء، منھم الشافعية.  28)، الكافي (ص 1/215) انظر: التفريع: (6(
 ). 1/319) انظر: الذخيرة: (7(
 ). 1/37)، المذھب: (7) انظر: مختصر المزنى (ص 8(
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+2�Lא��W�8+2�Lא��W�8+2�Lא��W�8+2�Lא��W�8+2�Lא��W�8+2�Lא��W�8+2�Lא��W�8+2�Lא��W�8��������

�m�m�m�m��h��g��h��g��h��g��h��g : جــائز عنــد عــدم املــاء، واألصــل فيــه قولــه تعــاىل:)1(التــيمم
l��k��j��il��k��j��il��k��j��il��k��j��illll)2( ـــه : "الصـــعيد الطيـــب وضـــوء املســـلم، �، وقول

  .)4( ذلك يف السفر، وال خالف يف)3(ولو مل جيد املاء عشر حجج"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������xN:!�6�+2א�Lא�xN:!�6�+2א�Lא�xN:!�6�+2א�Lא�xN:!�6�+2א�Lא�xN:!�6�+2א�Lא�xN:!�6�+2א�Lא�xN:!�6�+2א�Lא�xN:!�6�+2א�Lא���������

، خالفــــــا ألىب )5(وأمـــــا يف احلضــــــر فيجــــــوز عنــــــدنا إذا عــــــدم الوصــــــول إليــــــه
�m�m�m�m��i��h��g��i��h��g��i��h��g��i��h��g حني منعه لغري احملبوس واملريض؛ لقوله عز وجـل:)6(حنيفة

l��k��jl��k��jl��k��jl��k��jllll)7( الصـــــــــعيد الطيـــــــــب وضـــــــــوء �، فعـــــــــم، وقولـــــــــه" :
  وألنه عادم املاء كاملسافر.  ،)8(املسلمني، ولو مل جيدوا املاء عشر حجج"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������xN:!�6�+2א���?.�MD��A��0د�_xN:!�6�+2א���?.�MD��A��0د�_xN:!�6�+2א���?.�MD��A��0د�_xN:!�6�+2א���?.�MD��A��0د�_xN:!�6�+2א���?.�MD��A��0د�_xN:!�6�+2א���?.�MD��A��0د�_xN:!�6�+2א���?.�MD��A��0د�_xN:!�6�+2א���?.�MD��A��0د�_��������
؛ ألـــا صـــالة لـــزم آداؤهـــا بـــالتيمم )10(خالفـــا للشـــافعي )9(وال إعـــادة عليـــه

  فوجب أن يسقط فرضها كصالة املسافر.  
  

                                                

ف الفقھ!اء إل!ى مس!ح الوج!ه والي!دين بش!يء م!ن الص!عيد (غ!رر المقال!ة ) التيمم في اللغة: القصد، ونقل في عر1(
 ).  28)، المغرب (ص 101(ص

 . 6) سورة المائدة، ا{ية: 2(
)، والنس!ائي ف!ي الطھ!ارة، ب!اب: الص!لوات بت!يمم 1/236) أخرجه أبو داود في الطھارة، باب: الجن!ب يت!يمم: (3(

 ).  1/212جاء في التيمم للجنب... وقال: حسن صحيح ()، والترمذي في الطھارة، باب: ما 1/139واحد: (
 ). 2/224)، المجموع: (1/233) حكى اNجماع صاحب المغنى: (4(
 ). 1/201)، التفريع: (102)، الرسالة (ص 1/47) انظر: المدونة: (5(
 ). 1/30)، مختصر القدوري: (20) انظر: مختصر الطحاوي (ص 6(
 . 6) سورة المائدة، ا{ية: 7(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا مع وجود اختMف يسير في اللفظ. 8(
 ). 1/203)، التفريع: (102)، الرسالة (ص 1/47) انظر: المدونة: (9(
 ). 1/43) انظر: المذھب: (10(
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��z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJx�)N@2+�א��x�)N@2+�א��x�)N@2+�א��x�)N@2+�א��x�)N@2+�א��x�)N@2+�א��x�)N@2+�א��x�)N@2+�א����������
ـــــه التلـــــف ) 1(واملـــــرض مـــــؤثر يف جـــــواز التـــــيمم بغـــــري خـــــالف إذا خيـــــف من

) 2(ال املاء، فأما إذا خيف مـن زيـادة املـرض فيجـوز عنـدنا التـيمم معـهباستعم

فعـــم، وألن  )4( �m�m�m�mZ�����Y��XZ�����Y��XZ�����Y��XZ�����Y��Xllll ؛ لقولـــه عـــز وجـــل:)3(للشـــافعي خالفـــا
حرمــة الــنفس أعظــم مــن حرمــة املــال، وقــد ثبــت أنــه لــو وجــد املــاء مبــا يلحقــه 
 ضرر يف مالـه مل يلزمـه شـراؤه فكـان بـأن يسـقط عنـه اسـتعماله لضـرر يف بدنـه

أوىل، واعتبارا خبوف التلف، وألا طهارة جوزت لضـرورة، فلـم يفـرتق احلكـم 
  فيها بني خوف التلف وزيادة املرض، أصله املسح على اجلبائر.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJxnaQوא��
E2D��+2�Lא�xnaQوא��
E2D��+2�Lא�xnaQوא��
E2D��+2�Lא�xnaQوא��
E2D��+2�Lא�xnaQوא��
E2D��+2�Lא�xnaQوא��
E2D��+2�Lא�xnaQوא��
E2D��+2�Lא�xnaQوא��
E2D��+2�Lא���������
ــــه التــــيمم  ال خــــالف يف جــــواز التــــيمم للمحــــدث، فأمــــا اجلنــــب فيجــــوز ل

������������عـــه، ودليلنـــا قولـــه تعـــاىل:من )7(، وابـــن مســـعود)6(، وحكـــى عـــن عمـــر)5(عنـــدنا
mmmmj��i��h��g��f��ej��i��h��g��f��ej��i��h��g��f��ej��i��h��g��f��ellll)8( فعـــم كـــل مالمـــس، قولـــه ،� 

، ووصــف لــه التــيمم، وألنــه حمــدث )9(لعمــار: "وإمنــا يكفيــك هكــذا وهكــذا"
  عادم للماء فأشبه احلدث األصغر. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJx+2�L�4:�/�א�x+2�L�4:�/�א�x+2�L�4:�/�א�x+2�L�4:�/�א�x+2�L�4:�/�א�x+2�L�4:�/�א�x+2�L�4:�/�א�x+2�L�4:�/�א���������
ــــــه تعــــــاىل: �التــــــيمم يفعــــــل يف عضــــــوين ومهــــــا: الوجــــــه واليــــــدان فقــــــط؛ لقول

mmmmp��o��n��mp��o��n��mp��o��n��mp��o��n��mllll)10( التــــــــــــــــــيمم �، وقولــــــــــــــــــه" :

                                                

 ). 2/213)، المجموع: (1/257) انظر: المغنى: (1(
 ). 1/339)، الذخيرة: (28)، الكافي (ص 1/202) انظر: التفريع: (2(
 ). 2/314)، المجموع: (1/42) انظر: اGم: (3(
 .  6) سورة المائدة، ا{ية: 4(
 ).  28)، الكافي (ص 104)، الرسالة (ص 1/48) انظر: المدونة: (5(
 ). 1/257)، المغنى: (1/157) مصنف ابن أبى شيبة: (7)،(6(
 .6سورة المائدة، ا{ية:  )8(
 ). 1/280( )، ومسلم في الحيض، باب: التيمم1/91ربة () أخرجه البخاري في التيمم، باب: التيمم ض9(

 

 . 6) سورة المائدة، ا{ية: 10(
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، ويف حــديث عمــار: )1(ضــربتان: ضــربة للوجــه، وضــربة لليــدين إىل املــرفقني"
  .)2("إمنا يكفيك ضربة لوجهك ويديك"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJx+2�Lא���;Xx+2�Lא���;Xx+2�Lא���;Xx+2�Lא���;Xx+2�Lא���;Xx+2�Lא���;Xx+2�Lא���;Xx+2�Lא���;X��������
، وألـــا طهـــارة مـــن حـــدث  )5(واخلـــرب )4(إيعابـــه، للظـــاهر )3(والفـــرض للوجـــه

 )6(تــيمم إىل الكــوعني كالوضــوء، فأمــا اليــدان فقيــل: إىل املــرفقني، وقيــل: إن
، واســم اليــد يقتضــى )8(��m�m�m�moooollllقولــه عــز وجــل: ، فوجــه األول)7(أجــزاء

: "التــيمم ضــربتان: ضربـــة للوجــه، وضــربة لليــدين إىل �إىل املناكــب، وقولــه 
، وألنــه بــدل يفعــل يف حمــل مبدلــه، فكــان يف االســتيعاب كمبدلــه )9(املــرفقني"

  أصله الوجه. 
، واســـم اليـــد )�m�m�m�moooollll)10 وجـــل: ووجـــه روايـــة الكـــوعني: قولـــه عـــز

األخص به إىل الكوع، وألن األخذ بأوائـل األمساء واجب، واالسم يقع على 
، وألنـه )11(الكوع، ويف حديث عمـار: "إمنـا يكفيـك ضـربة لوجهـك وكفيـك"

حكـــم علـــق علـــى مطلـــــق اســـم اليـــد، فوجـــب أن يقتصــــر بـــه علـــى الكــــوعني  
ار فرض اليدين فيها كالقطع، وألا طهارة عن حدث فوجب أن يكون مقد

  قدرا خيتص به أصله سائر طهارات األحداث. 

                                                

)، ق!!!ال الح!!!اكم: ص!!!حيح اNس!!!ناد، وق!!!ال 1/180)، والح!!!اكم ف!!!ي المس!!!تدرك (1/181) أخرج!!!ه ال!!!دارقطني (1(
 ).1/151الدارقطني: رجاله كلھم ثقات (نصب الراية 

 ).  1/281)، ومسلم في الحيض، باب التيمم (1/91ضربة ( ) أخرجه البخاري في التيمم: باب: التيمم2(
 ) في (م): في الوجه. 3(
وھو أو الوجه يستوعب الجمي!ع، Gن!ه H يق!ال لم!ن مس!ح خدي!ه فق!ط "فَامَسُحوا بُِوُجوِھُكم" ) من قوله تعالى: 4(

 أنه مسح وجھه. 
 ) لwخبار التي سبق ذكرھا قريبا. 5(
 ). 5/147يلي اNبھام (معجم مقاييس اللغة: ) الكوع: ھو طرف الزند مما 6(
 ). 29)، الكافي (ص 1/202)، التفريع (1/47) انظر: المدونة: (7(
 . 6) سورة المائدة، ا{ية: 8(
   .) سبق تخريج الحديث9(
 . 6) سورة المائدة، ا{ية: 10(
 ) سبق تخريج الحديث. 11(



129 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJx+2�L�6א����aא�x+2�L�6א����aא�x+2�L�6א����aא�x+2�L�6א����aא�x+2�L�6א����aא�x+2�L�6א����aא�x+2�L�6א����aא�x+2�L�6א����aא���������
والنيــة يف التــيمم واجبــة، وينــوي اجلنــب واحملــدث بــه اســتباحة الصــالة دون 
رفــع احلــدث، فــإن نــوى اجلنــب اســتباحة الصــالة مــن احلــدث األصــغر، ففيهــا 

 عف مــن الُغســل، وال تنــوب نيــة؛ ألنــه أضــ)2(إحــدامها: أنــه ال جيزيــه) 1(روايتــان
األضعف عن نية األقوى، واألخرى أنـه جيزيـه ألمـا حـدثان موجبهمـا واحـد 

ينـوى  )3(هو التيمم، فإذا نـوى أحـدمها أجـزأه عـن اآلخـر كاحملـدث ببـول ونـوم
  بوضوئه أحدمها.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJx�F~و��وא
K2D��+2�Lא�x�F~و��وא
K2D��+2�Lא�x�F~و��وא
K2D��+2�Lא�x�F~و��وא
K2D��+2�Lא�x�F~و��وא
K2D��+2�Lא�x�F~و��وא
K2D��+2�Lא�x�F~و��وא
K2D��+2�Lא�x�F~و��وא
K2D��+2�Lא���������
املرض جـاز هلمـا التـيمم إذا خافا التلف، أو زيادة  )5(واحملصوب )4(ادور

ملـــا قـــدمناه، وكـــذلك كـــل مـــن بـــه ِعلـــة خيـــاف معهـــا الضـــرر باســـتعمال املـــاء، 
وللجنب الصحيح إذا خاف التلف أو املرض من شدة الربد أن يتيمم؛ لقوله 

mmmm��j��i��j��i��j��i��j��i، وقول!!!!!ه: )�m�m�m�m¡������~��}���|���{��z¡������~��}���|���{��z¡������~��}���|���{��z¡������~��}���|���{��zllll�)6 عـــــز وجـــــّل:
kkkkllll)7(.  

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJ@א�Wو��a)�?.�
���������/x/�x/�x/�x/�x/�x/�x/�xא@N(��א���3_��
�.?�(�aو��Wא@א@N(��א���3_��
�.?�(�aو��Wא@א@N(��א���3_��
�.?�(�aو��Wא@א@N(��א���3_��
�.?�(�aو��Wא@א@N(��א���3_��
�.?�(�aو��Wא@א@N(��א���3_��
�.?�(�aو��Wא@א@N(��א���3_��
�.?�(�aو��Wא@א@N(��א���3_��
واملــريض إذا قــدر علــى اســتعمال املــاء، ومل جيــد مــن يناولــه إيــاه تــيمم؛ ألنــه  

ـــــه) ، )8(كالعـــــادم، وكـــــذلك اخلـــــائف مـــــن لصـــــوص أو ســـــباع (مـــــىت خـــــرج إلي
ويســتحب هلمــا اإلعــادة يف الوقــت إذا زالــت أعــذارمها خبــالف املــريض الــذي 
خيـــاف الضـــرر؛ ألن عـــذرمها أضـــعف، وإلمكـــان أن يكـــون األمـــر خبـــالف مـــا 

                                                

 ). 1/351)، الذخيرة (29) انظر: الكافي (ص 1(
 م): H يجوز. ) في (2(
 ) في (ق)، و (م): يبول وينوم. 3(
 ). 1/93المجدور: من به الجدري، وھي قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفخ (المصباح المنير:  )4(
 ).2/70) المحصوب: من الحصبة وھي بثرة تخرج بالجسد (معجم مقاييس اللغة: 5(
 . 78) سورة الحج، ا{ية: 6(
 . 29{ية: ) سورة النساء، ا7(
 ) ما بين القوسين سقط من (ق). 8(
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ظنه اخلائف، ولتفريط املريض برتكـه بإعـداد مـن يناولـه املـاء إذا أراده، أو مـن ي
  يقربه منه. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJx?2]8�/�@א�
V0ذא�وx?2]8�/�@א�
V0ذא�وx?2]8�/�@א�
V0ذא�وx?2]8�/�@א�
V0ذא�وx?2]8�/�@א�
V0ذא�وx?2]8�/�@א�
V0ذא�وx?2]8�/�@א�
V0ذא�وx?2]8�/�@א�
V0ذא�و��������

؛ ألن )1(وإذا وجـد املــاء بـثمن مثلــه، أو مــا يقاربـه لزمــه شـراؤه إذا قــدر عليــه
القـدرة علـى مثـن الشـيء كالقـدرة علـى الشـيء نفسـه، أصـله الرقبـة يف الكفـارة 

ال جيوز له الصوم مع كوا يف امللك أو مثنهـا، وإن وجـده غاليـا متفـاحش أنه 
  الغالء مل يلزمه وعدل إىل التيمم.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJx/�2Dא�$�دم��x/�2Dא�$�دم��x/�2Dא�$�دم��x/�2Dא�$�دم��x/�2Dא�$�دم��x/�2Dא�$�دم��x/�2Dא�$�دم��x/�2Dא�$�دم����������
العــادمون للمــاء ثالثــة: مــنهم مــن يــدخل الوقــت عليــه وهــو راج لــه يغلــب 

، فيســتحب لــه تــأخري التــيمم ليجمــع بيـــن )2(علــى ظنــه وصــوله إليــه يف الوقــت
والطهــارة الكاملــة؛ ألن مراعــاة كمــال الطهــارة أوىل مــن مراعــاة فضــيلة الوقــت 

أول الوقــــت، ومــــنهم مــــن يغلــــب علــــى ظنــــه أنــــه ال جيــــده حــــىت خيــــرج الوقــــت 
فيسـتحب لــه أن يقــدم التـيمم؛ ألن يف تــأخريه فــوت األمـرين، ومــنهم مــن هــو 
بــني اخلــوف والرجــاء ال يغلــب علــى ظنــه أحــد األمــرين فيتــيمم وســط الوقــت؛ 

مل تبلـــغ فيـــه قـــوة الرجـــاء أن يـــؤخره وال ضـــعفه أن يقدمـــه فاســـتحب لـــه  ألنـــه
  .)3(الوسط
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJx\,א@�/��6א���
��+2�L@אx\,א@�/��6א���
��+2�L@אx\,א@�/��6א���
��+2�L@אx\,א@�/��6א���
��+2�L@אx\,א@�/��6א���
��+2�L@אx\,א@�/��6א���
��+2�L@אx\,א@�/��6א���
��+2�L@אx\,א@�/��6א���
��+2�L@א��������

إذا تــيمم مث وجــد املــاء يف الوقــت فــال خيلــو مــن ثالثــة أحــوال: إمــا أن جيــده 
قبل الشروع يف الصالة، أو بعد الشروع فيها، أو بعد الفراغ منها، فإن وجده 

                                                

 ). 28)، الكافي (ص 1/201)، التفريع (1/50) انظر: المدونة: (1(
 ) في الوقت سقطت من (ق).  2(
 ). 28)، الكافي (ص 1/121)، المقدمات: (1/47) انظر: المدونة: (3(
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: "الـرتاب كافيـك مـا �فيها بطل تيممـه ولزمـه اسـتعماله؛ لقولـه  قبل الشروع
  ..)2(، وهذا واجد، وقوله: "إذا وجدت املاء فأمسه جلدك")1(مل جتد املاء"

؛ )4(خالفــا ألىب حنيفــة )3(وإن وجــده حــال تشــاغله بالصــالة مضــى عليهــا
 ألنــه حــال ال يلزمــه فيهــا طلبــه كبعــد الفــراغ، وإن وجــده بعــد الفــراغ، فكــذلك

؛ ألا صالة أديـت بطهـر صـحيح، فلـم يلـزم إعادـا )5(أيضا خالفا لطاووس
  أصال إذا أديت بالوضوء، أو إذا وجد املاء بعد الوقت.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJx/�@א�nDR��Vوx/�@א�nDR��Vوx/�@א�nDR��Vوx/�@א�nDR��Vوx/�@א�nDR��Vوx/�@א�nDR��Vوx/�@א�nDR��Vوx/�@א�nDR��Vو��������
ـــه عـــز وجـــل:)7(خالفـــا ألىب حنيفـــة )6(وعليـــه أن يطلـــب املـــاء �m�m�m�m��¹��¹��¹��¹؛ لقول

»��º»��º»��º»��ºllll)8(وهــذا يفيــد وجــوب الطلــب ،)م جيــز ، وألنــه بــدل مرتــب فلــ)9
  ، كالصوم يف الكفارة. )10(االنتقال إليه إال بعد طلب املبدل وإعوازه

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJx\,ل�א���Y2+�,��1د�Lא�x\,ل�א���Y2+�,��1د�Lא�x\,ل�א���Y2+�,��1د�Lא�x\,ل�א���Y2+�,��1د�Lא�x\,ل�א���Y2+�,��1د�Lא�x\,ل�א���Y2+�,��1د�Lא�x\,ل�א���Y2+�,��1د�Lא�x\,ل�א���Y2+�,��1د�Lא���������
؛ لقولـــــه )12(خالفــــا ألىب حنيفــــة) 11(وال جيــــوز التــــيمم قبــــل دخــــول الوقــــت

، وذلك )mmmmjjjjllll)13قوله: إىل �����������������m�m�m�mH��G��F��E��DH��G��F��E��DH��G��F��E��DH��G��F��E��Dllllتعاىل:

                                                

 ). 1/91) أخرجه البخاري في التيمم: (1(
 )، وھو جزء من حديث: "الصعيد الطيب وضوء المسلم..." 24لصفحة () سبق تخريج الحديث في ا2(
 ). 30)، الكافي (ص 1/203)، التفريع: (1/50) انظر: المدونة: (3(
 ). 1/32)، مختصر القدوري: (21) انظر: مختصر الطحاوي (ص 4(
أبو عبد الرحمن  وطاووس: ھو )، وقال به أيضا سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي2/169) انظر: المحلى: (5(

الفارس!!ي، اليمن!!ي الجن!!دي الح!!افظ، ع!!الم ال!!يمن، س!!مع م!!ن زي!!د وعائش!!ة وأب!!ى ھري!!رة، روى عن!!ه: عط!!اء، 
 ).5/38، سير أعMم النبMء: 1/133ھـ) (شذرات الذھب:  106ومجاھد، وخلق سواھما (ت 

 ). 1/118) انظر: المقدمات: (6(
  ).2/938للسمرقندي: ( –) انظر: تحفة الفقھاء 7(
 . 6) سورة المائدة، ا{ية: 8(
) Gنه H قال: ل!م يج!د إH بع!د الطل!ب، وهللا س!بحانه رت!ب ج!واز الت!يمم عل!ى ع!دم وج!دان الم!اء، ف!دل عل!ى أن 9(

 البحث عنه والطال له مأمور به. 
: ) أعوان!!ه ف!!ي (ق)، واGع!!واز: أع!!وزه الش!!يء إذا احت!!اج إلي!!ه فل!!م يق!!در علي!!ه، واNع!!واز: الفق!!ر (الص!!حاح10(

3/888(.  
 ). 30)، الكافي (ص 1/203) انظر: التفريع: (11(
 ). 2/46) انظر: تحفة الفقھاء: (12(
 . 6) سورة المائدة، ا{ية: 13(
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ســتغناء عنــه فأشــبه حــال ال يكــون إال بعــد دخــول الوقــت، وألنــه تــيمم مــع اال
  املاء. وجود

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJx
��������א2�L8�Z�NO�Z8��2Q+�وא5
xא2�L8�Z�NO�Z8��2Q+�وא5
xא2�L8�Z�NO�Z8��2Q+�وא5
xא2�L8�Z�NO�Z8��2Q+�وא5
xא2�L8�Z�NO�Z8��2Q+�وא5
xא2�L8�Z�NO�Z8��2Q+�وא5
xא2�L8�Z�NO�Z8��2Q+�وא5
xא2�L8�Z�NO�Z8��2Q+�وא5
؛ ألن التـــيمم ال يرفـــع )1(وال جيـــوز اجلمـــع بـــني صـــالتني فـــرض بتـــيمم واحـــد

احلــدث، وإمنــا يبــيح الصــالة فلــم يســتبح بــه إال أقــل مــا يكــن فيــه، ولــو أبــيح 
  ذلك ألدى إىل سقوط الطلب، أو تقدمي التيمم على الوقت. 

FOFOFOFOFOFOFOFOz�1z�1z�1z�1z�1z�1z�1z�11616JJJJJJJJx
��������א�Z8��2Q'�א4�1Oو��Oא2�L8�AI]>�\P+�وא5
xא�Z8��2Q'�א4�1Oو��Oא2�L8�AI]>�\P+�وא5
xא�Z8��2Q'�א4�1Oو��Oא2�L8�AI]>�\P+�وא5
xא�Z8��2Q'�א4�1Oو��Oא2�L8�AI]>�\P+�وא5
xא�Z8��2Q'�א4�1Oو��Oא2�L8�AI]>�\P+�وא5
xא�Z8��2Q'�א4�1Oو��Oא2�L8�AI]>�\P+�وא5
xא�Z8��2Q'�א4�1Oو��Oא2�L8�AI]>�\P+�وא5
xא�Z8��2Q'�א4�1Oو��Oא2�L8�AI]>�\P+�وא5
يف فـــور واحـــد مـــا مل  )2(وجيـــوز أن جيمـــع بـــني نوافـــل كثـــرية (بتـــيمم واحـــد)

؛ ألنـــه غـــري خمـــتص بوقـــت، وألن جنســـه جيـــري جمـــرى )3(يقطعـــه، أو يطـــل بـــه
  الصالة الواحدة..

فــإذا خــرج عــن فــوره، أو طــال اســتأنف لــه تيممــا؛ ألن ذلــك جيــري جمــرى 
  غ من املكتوبة، فيحتاج إىل تيمم الستئناف أخرى..الفرا 

: فمـن أجـازه جعلهـا )4(فأما اجلمع بني الفوائت ففيه خالف بـني أصـحابنا
  جنسا كالنفل، ومن منعه اعتربه بالفرائض احلاضرة.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717JJJJJJJJxW�D��+2�L)��.xW�D��+2�L)��.xW�D��+2�L)��.xW�D��+2�L)��.xW�D��+2�L)��.xW�D��+2�L)��.xW�D��+2�L)��.xW�D��+2�L)��.��������
 )5(الصــعيد الــذي يتــيمم بــه: هــو األرض ومجيــع أنواعهــا مــن تــراب وجــص

يف قولــــه: هــــو  )7(، (خالفــــا للشــــافعي)6(خر وغــــري ذلــــكورمــــل وحجــــارة وصــــ
  ..)8(الرتاب ال غري ذلك)

                                                

 ). 1/203)، التفريع: (102)، الرسالة (ص 1/52) انظر: المدونة: (1(
 ) ما بين القوسين سقط من (م). 2(
 ). 30)، الكافي (ص 1/203) انظر: التفريع: (3(
 ).  102)، الرسالة (ص 1/52) انظر: المدونة: (4(
 ). 3/1032) الجص: ما يبنى به و ھو معرب (الصحاح: 5(
 ).  1/202)، التفريع: (102)، الرسالة (ص 1/50انظر: المدونة: ( )6(
 ). 1/32)، المھذب: (1/50) انظر: اGم: (7(
 ) ما بين قوسين سقط من (ق). 8(
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، وقــال أهــل اللغــة: )�m�m�m�m�l��k��j�l��k��j�l��k��j�l��k��jllll)1 والــدليل عليــه قولــه تعــاىل:
، قال الزجاج: ال خالف )2(الصعيد وجه األرض كان عليها تراب أو مل يكن

: "جعلــــــــت يل األرض مســــــــجدا �، وقولــــــــه )3(بـــــــني أهــــــــل اللغــــــــة يف ذلــــــــك
  ، وألنه نوع من أنواع األرض كالرتاب. )4(وطهورا"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJxZ���L2D��+2�L@0.�.��אxZ���L2D��+2�L@0.�.��אxZ���L2D��+2�L@0.�.��אxZ���L2D��+2�L@0.�.��אxZ���L2D��+2�L@0.�.��אxZ���L2D��+2�L@0.�.��אxZ���L2D��+2�L@0.�.��אxZ���L2D��+2�L@0.�.��א��������

، أمــا كراهتنــا فــألن )5(ويكــره أن يــؤم املتــيمم املتوضــئني، فــإن فعــل أجــزاهم
املتـــيمم أخفـــض حـــاال مـــن املتوضـــئ لـــنقص طهارتـــه وســـبيل اإلمـــام أن يكـــون 

  مساويا للمأموم أو أعلى..
أن يــــؤم املتيممــــني جــــاز لــــه أن يــــؤم وأمــــا جــــوازه فــــألن كــــل مــــن جــــاز لــــه 

  املتوضئني كاملتوضئ. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1919JJJJJJJJx�)�;fد�א@�/�دون�א��Vوx�)�;fد�א@�/�دون�א��Vوx�)�;fد�א@�/�دون�א��Vوx�)�;fد�א@�/�دون�א��Vوx�)�;fد�א@�/�دون�א��Vوx�)�;fد�א@�/�دون�א��Vوx�)�;fد�א@�/�دون�א��Vوx�)�;fد�א@�/�دون�א��Vو��������

خالفــــــا  )6(ومــــــن وجــــــد مــــــن املــــــاء دون كفايــــــة تــــــيمم ومل يلزمــــــه اســــــتعماله
، فـألزم التـيمم عنـد )8( ��m�m�m�mj��i��h��gj��i��h��gj��i��h��gj��i��h��gllll؛ لقوله تعاىل:)7(للشافعي

ذا املوضـع دل علـى يف هـ )9(سقوط استعمال املاء، (فلمـا كـان التـيمم واجبـا)
أن استعمال بعض املاء غري واجب، وألنـه بـدل عـن مبـدل واجلمـع بينهمـا ال 

  جيب، كما لو وجد الرقبة مل يلزمه إعتاقها والصوم. 

                                                

 . 6) سورة المائدة، ا{ية: 1(
 ). 2/498)، الصحاح: (3/287) معجم مقاييس اللغة: (2(
)، والزجاج: ھو إسحق إبراھيم بن محمد بن السرى الزجاج البغ!دادي، نح!وي 3/287) معجم مقاييس اللغة: (3(

، س!!ير أع!!Mم 1/259ھ!!ـ). (ش!!ذرات ال!!ذھب:  311زمان!!ه، ل!!زم المب!!رد، ص!!نف كت!!اب "مع!!اني الق!!رآن" (ت 
 ).  14/360النبMء: 

 ). 1/370)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصMة: (1/86) أخرجه البخاري في التيمم: (4(
 ).  47)، الكافي (ص 1/52) انظر: المدونة: (5(
 ). 1/333للحطاب: ( –) انظر: مواھب الجليل 6(
 ).  1/49) في أحد قوليه (اGم: 7(
 . 6) سورة المائدة، ا{ية: 8(
 (م)ـ و (ق).   ) ما بين قوسين سقط من9(
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�8�Wא����/�8�Wא����/�8�Wא����/�8�Wא����/�8�Wא����/�8�Wא����/�8�Wא����/�8�Wא����/��������

وريح  )1(الوضوء جيب بثالثة أنواع: أحدها ما خيرج من السبيلني من غائط
، الثــاين: النـــوم ومـــا يف )4(، وهــذا مـــا ال خــالف فيـــه)3(وودي )2(وبــول ومـــذي

معناه من زوال العقل بإغماء أو سكر أو جنون، والثالث: املالمسة للذة وما 
  يف معناه من مس الذكر.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������xTDSא��WVو�MD���3@وج�א���ل�وאNYxTDSא��WVو�MD���3@وج�א���ل�وאNYxTDSא��WVو�MD���3@وج�א���ل�وאNYxTDSא��WVو�MD���3@وج�א���ل�وאNYxTDSא��WVو�MD���3@وج�א���ل�وאNYxTDSא��WVو�MD���3@وج�א���ل�وאNYxTDSא��WVو�MD���3@وج�א���ل�وאNYxTDSא��WVو�MD���3@وج�א���ل�وאNY��������
فـال  )7(واالسـتنكاح )6(البـول واملـذي علـى وجـه السـلس )5(وإذا كان خـروج

ـــــن )9(فعي، خالفـــــا ألىب حنيفـــــة والشـــــا)8(وضـــــوء فيـــــه ، ملـــــا روي أن عمـــــران ب
: �يســـيل مـــين، فقـــال  )11(قـــال: يـــا رســـول اهللا، إن يب الناصـــور )10(حصـــني

، وألن )12("إذا توضــــأت فســــال مــــن قرنــــك إىل قــــدمك فــــال وضــــوء عليــــك"
  خروجه على وجه السلس فأشبه أن خيرج يف الصالة. 

  
                                                

) الغائط: المطمئن من اGرض الواسع، والرجل إذا أراد أن يقض!ي الحاج!ة أت!ى الغ!ائط فقض!ى حاجت!ه، فكن!ى 1(
 )).  3/1147به عن العذرة (الصحاح: (

 ))  82) المذى: الماء اGبيض الرقيق الذي يخرج عند اللذة عند المMعبة والتذكار (الرسالة (ص 2(
 ). 83خاثر يخرج بأثر البول (الرسالة ص  ) الودى: ما أبيض3(
 ).  1/168)، المغنى: (H31بن المنذر (ص  –) انظر: اNجماع 4(
 ) في (ق): خرج. 5(
 ). 1/284) السلس: ھو استرسال البول وعدم استمساكه لحدوث مرض بصاحبه. (المصباح المنير: 6(
أ ذلك في اليوم مرة أو م!رتين. (مواھ!ب الجلي!ل: ) اHستنكاح: شك يMزم المرء عند كل صMة وطھارة، ويطر7(

)1/301 .(( 
 ). 1/196)، التفريع: (1/10) انظر: المدونة: (8(
 ).1/18)، اGم: (18) انظر: مختصر الطحاوي (ص 9(
) في (ق)، و (س): رجM. وعمران بن حصين: ھو أبو نجد ب!ن حص!ين الخزاع!ى الص!حابي الجلي!ل الفقي!ه، 10(

ھ!!ـ) (انظ!!ر ت!!ذكرة الُحفَّ!!اظ:  52لبص!!رة، ح!!دث عن!!ه زرارة، ومحم!!د اب!!ن س!!يرين (ت المح!!دث، ول!!ى قض!!اء ا
)1/29 .(( 

 ). 453: قرحة غائرة قلما تندمل (المغرب ص -بالصاد المھملة  –) في (ق): الثاسور، والناصور 11(
 )، وفيه عبد الملك بن مھران وھو مجھول. 1/357) أخرجه البيھقي: (12(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������xد�L$��T������ZD��Sج�.?�א���pאxد�L$��T������ZD��Sج�.?�א���pאxد�L$��T������ZD��Sج�.?�א���pאxد�L$��T������ZD��Sج�.?�א���pאxد�L$��T������ZD��Sج�.?�א���pאxد�L$��T������ZD��Sج�.?�א���pאxد�L$��T������ZD��Sج�.?�א���pאxد�L$��T������ZD��Sج�.?�א���pא��������
ممــا لــيس مبعتــاد كاحلصــى والــدود والــدم فــال وضــوء  ومــا خــرج مــن الســبيلني

����m�m�m�mc��b��a؛ لقولـــــه تعــــــاىل:)2(خالفـــــا  هلمــــــا )1(فيـــــه �̀�_��^c��b��a�� �̀�_��^c��b��a�� �̀�_��^c��b��a�� �̀�_��^llll)3( ،

: "ال وضــوء إال مــن صــوت �ينطلــق علــى احلــدث املعتــاد، وقولــه  )4(واالســم
، وألنــه نــوع مــن غــري أنــواع األحــداث املعتــادة، دليلــه إذا خــرج مــن )5(أو ريـح"

   غري السبيلني.

FOFOFOFOFOFOFOFOz�1z�1z�1z�1z�1z�1z�1z�133JJJJJJJJxم�aא����/�.?�א���Vوxم�aא����/�.?�א���Vوxم�aא����/�.?�א���Vوxم�aא����/�.?�א���Vوxم�aא����/�.?�א���Vوxم�aא����/�.?�א���Vوxم�aא����/�.?�א���Vوxم�aא����/�.?�א���Vو��������
�m�m�m�m��F��E��D��F��E��D��F��E��D��F��E��D وأمــا وجــوب الوضــوء مــن النــوم فاألصــل فيــه قولــه تعــاىل:

H��GH��GH��GH��Gllll)6(قيـــــل فيــــــه: إذا قمــــــتم مـــــن املضــــــاجع ،)وقولــــــه )7 ،� :
، وقوله: "لكن مـن بـول أو غـائط أو )8("العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ"

إىل خروج احلدث فـأجري ، وألن الغالب منه أن االستثقال فيه يؤدي )9(نوم"
حــني قــال: "فإنــه إذا اضــطجع اســرتخت  �غالبـه جمــرى يقينــه؛ ولــذلك عللــه 

ـــه الـــريح غالبـــا، مث هـــو حـــال انتباهـــه ال )10(مفاصـــله" ، (وألن النـــائم خيـــرج من
مــا كــان منــه فــنحن مــىت ســوغنا لــه الصــالة بوضــوء قبــل النــوم مــع كوننــا  يــدري

                                                

 ). 10)، الكافي (ص 1/196)، التفريع: (1/10) انظر: المدونة: (1(
 )).1/17)، اGم: (18) لھما يقصد أبا حنيفة والشافعي (انظر: مختصر الطحاوي (ص 2(
 . 6) سورة المائدة، ا{ية: 3(
 ) اHسم: سقطت من (م). 4(
ب!اب: ف!ي )، والترم!ذي ف!ي الطھ!ارة، 2/172) أخرجه ابن ماجه في الطھارة، باب: H وضوء إH من حدث: (5(

 )، وقال: ھذا حديث حسن صحيح.  1/109الوضوء من الريح: (
 . 6) سورة المائدة، ا{ية: 6(
'ة") قاله السدى وزيد بن اسلم معنى ا{ية: 7(  -يريد من المضاجع يعني الن!وم (ج!امع البي!ان "إَِذا قُمتُم إِلَى الصَّ

 ). 6/112للطبري: 
)، وابن ماج!ه ف!ي الطھ!ارة، ب!اب: الوض!وء 1/140وضوء من النوم: () أخرجه أبو داود في الطھارة، باب: ال8(

 )). 1/45)، والحديث معلول بضعف الوضين وتدليس بقية (نصب الراية: 1/161من النوم: (
)، والنس!ائي ف!ي الطھ!ارة، ب!اب: التوقي!ت 1/131) أخرجه ابن ماجه في الطھارة، ب!اب: الوض!وء م!ن الن!وم: (9(

في الطھارة، باب: المسح عل!ى الخف!ين للمس!افر والمق!يم:  )، والترمذي1/71سافر: (في المسح على الخفين للم
 )، وقال: ھذا حديث حسن صحيح. 1/159(

)، والترم!ذي ف!ي الطھ!ارة، ب!اب: م!ا ج!اء 1/140) أخرجه أبو داود في الطھارة، باب: الوضوء من الن!وم: (10(
 نكر. )، قال أبو داود: ھو حديث م1/111في الوضوء من النوم: (
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ســوغنا لـه الصــالة حمـدثا فكــان  علـى غـري ثقــة مـن بقــاء طهارتـه تلــك، كنـا قـد
  .)1(االحتياط أن يلزمه الوضوء ليصلي على ثقة من طهارته وارتفاع احلدث)

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJx1�$وאل�א�B8�/א������Vوx1�$وאل�א�B8�/א������Vوx1�$وאل�א�B8�/א������Vوx1�$وאل�א�B8�/א������Vوx1�$وאل�א�B8�/א������Vوx1�$وאل�א�B8�/א������Vوx1�$وאل�א�B8�/א������Vوx1�$وאل�א�B8�/א������Vو��������
، واجلنون والسكر، فإمنا أوجـب الوضـوء، ألنـه )2(فأما زوال العقل باإلغماء

اإليقاظ، وهـذه  أدخل يف هذا املعىن من النوم؛ ألن النوم يزول باالنتباه وقليل
  األشياء أبعد منه عن اإلفاقة، فكانت أوىل بوجوب الوضوء منه.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJx�D�وא����S.g@אx�D�وא����S.g@אx�D�وא����S.g@אx�D�وא����S.g@אx�D�وא����S.g@אx�D�وא����S.g@אx�D�وא����S.g@אx�D�وא����S.g@א��������
، خالفـا ألىب )3(فأما املالمسة والُقبلة وما يف باا فتـؤثر يف وجـوب الوضـوء

ــــه تعــــاىل:)4(حنيفــــة ــــه ملــــس حيــــرم )��m�m�m�mf��e��df��e��df��e��df��e��dllll )5؛ لقول ، فعــــم، وألن
  ني. الربيبة فأشبه التقاء اخلتان

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ/א������Vوط�وNd/א������Vوط�وNd/א������Vوط�وNd/א������Vوط�وNd/א������Vوط�وNd/א������Vوط�وNd/א������Vوط�وNd/א������Vوط�وNdT2D��8T2D��8T2D��8T2D��8T2D��8T2D��8T2D��8T2D��8xxxxxxxx��������
ومــن شـــرط وجـــوب الوضـــوء بـــاللمس أن تقارنــه اللـــذة، فـــإن عريـــت منـــه مل 

ـــــه الوضـــــوء ـــــذة )7(، خالفـــــا للشـــــافعي)6(جيـــــب في ـــــه الوضـــــوء مـــــع الل ، يف إجياب
، وقــد ثبــت )8(: "كــان يقبــل ويلمــس مث يصــلي وال يتوضــأ"�وعــدمها؛ ألنــه 

                                                

 ) ما بين قوسين سقط من (ق). 1(
 ). 346) اNغماء: ضعف القوى لغلبة الداء، يقال: غمى عليه، فھو مغمى عليه (المغرب ص 2(
 ). 11)، الكافي (ص 1/196)، التفريع: (1/13) انظر: المدونة: (3(
 ). 2/22)، تحفة الفقھاء: (19) انظر: مختصر الطحاوي (ص 4(
 . 6ية: ) سورة المائدة، ا{5(
 ). 12-11)، الكافي (ص 1/196)، التفريع: (1/13) انظر: المدونة: (6(
 ). 3)، مختصر المزنى: (ص 1/15) انظر: اGم: (7(
: "أن!ه ك!ان يقب!ل ث!م يص!لي وH يتوض!!أ" أخرج!ه أب!و داود ف!ي الطھ!ارة، ب!اب: الوض!وء م!!ن �) ح!ديث النب!ي 8(

)، والترمذي في الطھ!ارة، ب!اب: 1/168لوضوء من القبلة: ()، وابن ماجه في الطھارة، باب: ا1/123القبلة: (
)، وھذا الحديث فيه مقال، قال الترميذي: H يصح ف!ي ھ!ذا الب!اب 1/133ما جاء في ترك الوضوء من القبلة: (

  )).76-1/72شيء (راجع نصب الراية: ( �عن النبي 
ورج!Mى ف!ي قبلت!ه، ف!إذا س!جد غمزن!ي   �أما حديث اللمس: فعن عائشة قالت: "كن!ت أن!ام ب!ين ي!دي رس!ول هللا 

)، ومس!!لم ف!!ي 1/101فقبض!!ت رجل!!ي.." أخرج!!ه البخـ!!ـاري ف!!ي الص!!ـMة، ب!!ـاب: الص!!ـMة عل!!ـى الفــ!!ـراش: (
 ).  1/367الصMة، باب: اHعتراض بين يدي المصلي: (
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ق إال أن يكـون لغــري لـذة، وألنـه ملــس ال جيـوز محلــه علـى اللـذة، فلــم يبـ أنـه ال
  لذة فيه فأشبه مس الرجل الرجل.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJxA3Dא@���ن���T2Dא�xA3Dא@���ن���T2Dא�xA3Dא@���ن���T2Dא�xA3Dא@���ن���T2Dא�xA3Dא@���ن���T2Dא�xA3Dא@���ن���T2Dא�xA3Dא@���ن���T2Dא�xA3Dא@���ن���T2Dא���������
؛ ألنــه )1(وإن وجــدت اللــذة فــال فــرق بــني احلائــل وعدمــه خالفــا للشــافعي

  ملس قارنته الشهوة كاملالمسة. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJxN>3א��T.xN>3א��T.xN>3א��T.xN>3א��T.xN>3א��T.xN>3א��T.xN>3א��T.xN>3א��T.��������

: �؛ لقولـه )3(، خالفـا ألىب حنيفـة)2(ومس الذكر مؤثر يف وجوب الوضوء
، وألنه ملس يفضـي إىل خـروج املـذي فأشـبه مـس )4("من مس ذكره فليتوضأ"

  الفرج بالفرج. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJxN>3א��T.��;XxN>3א��T.��;XxN>3א��T.��;XxN>3א��T.��;XxN>3א��T.��;XxN>3א��T.��;XxN>3א��T.��;XxN>3א��T.��;X��������

: فمــنهم مــن يقــول: إن االعتبــار )5(اختلــف أصــحابنا يف صــفة املراعــاة فيــه
فيه أن يكون ببطن الكـف دون غـريه وال اعتبـار اللـذة، ومـنهم مـن يقـول: إن 

: "إذا أفضــــى �النســــاء، فوجــــه األول قولــــه  )6(باللــــذة كلمــــس االعتبــــار فيــــه
، واإلفضـــاء ال يكـــون إال بـــبطن الكـــف، )7(أحـــدكم بيـــده إىل فرجـــه فليتوضـــأ"

ووجـــه األخـــرى أنـــه ملـــس باليـــد يـــؤثر يف نقـــض الوضـــوء، فكـــان االعتبـــار فيـــه 
  .)8(باللذة كمس النساء

                                                

 ). 1/15) ويشترط عدم وجود الحائل، انظر: اGم: (1(
 ). 1/196()، التفريع: 1/9) انظر: المدونة: (2(
 ). 12-1/11)، مختصر القدوري: (19) انظر: مختصر الطحاوي (3(
)، وأب!و داود ف!!ي الطھ!ارة، ب!!اب: 1/42) أخرج!ه مال!ك ف!!ي كت!اب الطھ!!ارة، ب!اب: الوض!!وء م!ن م!س ال!!ذكر: (4(

)، واب!ن 1/83))، والنسائي ف!ي الطھ!ارة، ب!اب: الوض!وء م!ن م!س ال!ذكر: (1/125الوضوء من مس الذكر: (
)، والترمذي في الطھارة، باب: الوض!وء م!ن م!س 1/161الطھارة، باب: الوضوء من مس الذكر: (ماجه في 
 ).  1/136)، وصححه، وقال الحاكم: على شرط الشيخين: (1/126الذكر: (

 ). 1/196)، التفريع: (1/8) انظر المدونة: (5(
 ) في (ق): كمس). 6(
 قال: ھذا حديث صحيح وشاھده الحديث المشھور. )، و1/138)، والحاكم: (1/134) أخرجه البيھقي: (7(
 ) في (ق): كلمس). 8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJxZ�]'#א�T.xZ�]'#א�T.xZ�]'#א�T.xZ�]'#א�T.xZ�]'#א�T.xZ�]'#א�T.xZ�]'#א�T.xZ�]'#א�T.��������
، وال مـــن مـــس )2(ا لعـــروة بـــن الـــزبريخالفـــ )1(وال وضـــوء مـــن مـــس األنثيـــني

ــــدبر ؛ ألــــا مواضــــع مــــن البــــدن ال لــــذة يف مســــها )4(، خالفــــا للشــــافعي)3(ال
  فأشبهت سائر األعضاء. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJx�CVNO�A4N@א�T.x�CVNO�A4N@א�T.x�CVNO�A4N@א�T.x�CVNO�A4N@א�T.x�CVNO�A4N@א�T.x�CVNO�A4N@א�T.x�CVNO�A4N@א�T.x�CVNO�A4N@א�T.��������
ويف ختريج مس املرأة فرجهـا خـالف علـى وجهـني: أحـدمها أال وضـوء فيـه؛ 

وضـــــــوء مـــــــع اللـــــــذة ألن اخلـــــــرب ورد يف الـــــــذكر دون غـــــــريه، والثـــــــاين أن فيـــــــه ال
  واإللطاف؛ ألنه شخص ملتذ مبس فرجه كالرجل. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212��������––��������xZD��Sא��I{�?.ج�NY�����������.��_�(��nVא����/����NYج�.?�}�Iא��nV�)�_��.xZD��Sא����/����NYج�.?�}�Iא��nV�)�_��.xZD��Sא����/����NYج�.?�}�Iא��nV�)�_��.xZD��Sא����/����NYج�.?�}�Iא��nV�)�_��.xZD��Sא����/����NYج�.?�}�Iא��nV�)�_��.xZD��Sא����/����NYج�.?�}�Iא��nV�)�_��.xZD��Sא����/����NYج�.?�}�Iא��nV�)�_��.xZD��Sא����/�
، )5(وال وضــــوء ممــــا خيــــرج مــــن غــــري الســــبيلني مــــن قــــيء أو رعــــاف أو غــــريه

؛ ألنــه خــارج مــن غــري املخــرج املعتــاد للحــدث، فأشــبه )6(وخالفــا ألىب حنيفــة
، وألن كل خارج مل يـنقض قليلـه الوضـوء، فكـذلك )7(رحالدود اخلارج من اجل

  كثريه، أصله الدموع عكسه البول. 
  
  
  

                                                

 )). 29)، واGنثيين: الخصيتين (المغرب (ص 1/196) انظر: التفريع: (1(
ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى ب!ن قص!ى اب!ن ك!Mب: اب!ن ح!وارى  عروة بن الزبير:) 2(

ھ!ـ) (س!ير أع!Mم الن!بMء:  93م!ام، ع!الم المدين!ة، أح!د الفقھ!اء الس!بعة (ت اN وابن عنت!ه ص!فية، �رسول هللا 
 ). 1/103)، شذرات الذھب: (4/421(

 ). 1/196)، التفريع: (1/8) انظر: المدونة: (3(
 ). 1/3)، مختصر المزنى: (1/19) انظر: اGم: (4(
)، 1/522ذوف (المص!!!باح المني!!!ر: )، والق!!!يء: الطع!!!ام المق!!!1/196)، التفري!!!ع: (1/18) انظ!!!ر: المدون!!!ة: (5(

 )). 1/230الرعاف: خروج الدم من اGنف (المصباح المنير: (
 ). 18) انظر: مختصر الطحاوي (ص 6(
 ) في (م): المخرج.  7(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJ��������x�C�Cא����/�.?�א��x�C�Cא����/�.?�א��x�C�Cא����/�.?�א��x�C�Cא����/�.?�א��x�C�Cא����/�.?�א��x�C�Cא����/�.?�א��x�C�Cא����/�.?�א��x�C�Cא����/�.?�א����������
؛ ألن  )2(خالفــا ألىب حنيفــة )1(وال وضــوء مــن القهقهــة يف صــالة وال غريهــا

كــــل مـــــا مل يكـــــن حـــــدثا يف غـــــري الصــــالة مل يكـــــن حـــــدثا يف أصـــــل الصـــــالة  
  .)3(شرعية فلم تتناقض بالقهقهة، أصله صالة اجلنازةكالكالم، وألا صالة 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJ��������x��aא��WLS.�����������א����/����.�WLSא�x��aא����/����.�WLSא�x��aא����/����.�WLSא�x��aא����/����.�WLSא�x��aא����/����.�WLSא�x��aא����/����.�WLSא�x��aא����/����.�WLSא�x��aא����/�
أكـل كتــف  �، ألنــه )4(وال وضـوء ممــا مسـته النــار خالفـا لــبعض املتقـدمني

تـــرك  �، وملـــا روي "أن آخـــر األمـــرين كـــان منـــه )5(شـــاة مث صـــلى ومل يتوضـــأ"
  .)6(الوضوء مما مسته النار"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJ���������?.�/א����/�.?�א����/�.?�א����/�.?�א����/�.?�א����/�.?�א����/�.?�א����/�.?�א����x18*4<�1!�م�אx18*4<�1!�م�אx18*4<�1!�م�אx18*4<�1!�م�אx18*4<�1!�م�אx18*4<�1!�م�אx18*4<�1!�م�אx18*4<�1!�م�א��������
: �، لقولـه )9(، وداود)8(، خالفـا ألمحـد)7(وال وضوء من أكـل حلـوم اإلبـل

  ، وألنه مأكول فأشبه اخلبز.)10("ال يتوضأ من طعام أحله اهللا عز وجل"
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �

                                                

 ). 13)، الكافي: (ص 1/196) انظر: التفريع: (1(
 ).  2/24) انظر: تحفة الفقھاء: (2(
 ) في (م): الجنائز.  3(
ر وزيد بن ثابت وأب!و طلح!ة وأب!و موس!ى وأب!و ھري!رة وأن!س وعم!ر ب!ن عب!د العزي!ز والحس!ن ) منھم ابن عم4(

 )). 1/191والزھري وغيرھم (المغنى: (
)، ومس!لم ف!ي الح!يض، 1/59) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: من ل!م يتوض!أ م!ن لح!م الش!اة والس!ويق: (5(

 ). 1/273باب: نسخ الوضوء مما مست النار: (
)، والنس!ائي ف!ي الطھ!ارة، 1/233بو داود في الطھارة، باب: في ت!رك الوض!وء مم!ا مس!ت الن!ار: (أخرجه أ) 6(

)، والحديث مض!طرب الم!تن كم!ا ق!ال اب!ن أب!ى ح!اتم ف!ي العل!ل: 1/90باب: ترك الوضوء مما غيرت النار: (
)1/64 .( 

 ). 1/302) انظر: مواھب الجليل: (7(
 .)18تصر الخرقي (ص )، مخ17) انظر: مسائل اNمام أحمد (ص 8(
 ). 1/327) انظر: المحلى: (9(
 ). 5/781) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء: (10(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FO16� J� J� J� J����x�Dوא��+EDوא�;+�.?�4<�1א��
�}�1Sא��
�وא�;+�.?�4<�1א�ED+�وא��1S{x�Dא��
�وא�;+�.?�4<�1א�ED+�وא��1S{x�Dא��
�وא�;+�.?�4<�1א�ED+�وא��1S{x�Dא�� �� �� �� �
نـا شـرب لب �؛ وألنه )1(ويستحب غسل اليد والفم من أكل اللحم واللنب

وألنه مقصود بـه النظافـة وإزالـة الرائحـة مـن  )2(فمضمض وقال: "إّن له دمساً"
  الفم كالسواك.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717JJJJJJJJ��������x1S�א��n���.x1S�א��n���.x1S�א��n���.x1S�א��n���.x1S�א��n���.x1S�א��n���.x1S�א��n���.x1S�א��n���.��������

، ودم احلــــيض والنفــــاس والولــــد، )3(ويوجـــب الغســــل شــــيئان: أحــــدمها املــــين
���������������m�m�m�m، فأما املـين فاألصـل فيـه قولـه تعـاىل:)4(والثاين: اإليالج يف قبل أو دبر

����¢��¡����¢��¡����¢��¡����¢��¡������������¦��¥��¤����£¦��¥��¤����£¦��¥��¤����£¦��¥��¤����£llll�)5(وقوله عز وجل ،:��m�m�m�m��U�����T��S��U�����T��S��U�����T��S��U�����T��S
VVVVllll�)6( املاء من املاء"�، وقوله" :)وقوله: "من رأت ذلـك مـنكن )7 ،
  ، وأما دم احليض والنفاس والولد فيذكر فيما بعد.)8(فلتغتسل"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJ��������xאلB'*ج�دون�אg)*אxאلB'*ج�دون�אg)*אxאلB'*ج�دون�אg)*אxאلB'*ج�دون�אg)*אxאلB'*ج�دون�אg)*אxאلB'*ج�دون�אg)*אxאلB'*ج�دون�אg)*אxאلB'*ج�دون�אg)*א��������

، خالفــا )9(وأمــا اإليــالج يف القبــل إذا عــرى مــن اإلنــزال فإنــه جيــب الُغســل
، ويف )11(: "إذا التقـــــى اخلتانـــــان فقـــــد وجـــــب الُغســـــل"�، لقولـــــه )10(لـــــداود

، وألنـه حكـم جيـب بـاإلنزال، فوجـب أن )12(حديث آخر: "أنزل أو مل ينزل"
  جيب باإليالج، وإن مل يكن إنزال كاحلد واملهر. 

                                                

 ). 1/302)، مواھب الجليل: (1/4) انظر: المدونة: (1(
)، ومس!!لم ف!!ي الح!!يض، ب!!اب: نس!!خ 1/60) أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الطھ!!ارة، ب!!اب: ھ!!ل يمض!!مض م!!ن الل!!بن: (2(

 ).  1/274الوضوء مما مست النار (
 ). 84) المني: ھو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع (الرسالة ص 3(
 ). 99)، الرسالة (ص 1/197)، التفريع: (34-1/33) انظر: المدونة: (4(
 . 43) سورة النساء، ا{ية: 5(
 . 6) سورة المائدة، ا{ية: 6(
 ) سبق تخريج الحديث. 7(
   ) سبق تخريج الحديث.8(
 ). 13)، الكافي: (ص1/197)، التفريع: (1/33) انظر المدونة: (9(
 ). 1/204)، المغنى: (2/8) انظر: المحلى: (10(
)، وقال حديث صحيح، واب!ن 1/180) أخرجه الترمذي في الطھارة، باب: إذا التقى الختانان وجب الغسل: (11(

 ). 1/199تانان: (ماجه في الطھارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الخ
 ).  1/271) أخرجه مسلم في الحيض، باب: نسخ "الماء من الماء"، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين: (12(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1919JJJJJJJJxN8
��������א*(gج��6א�
xN8א*(gج��6א�
xN8א*(gج��6א�
xN8א*(gج��6א�
xN8א*(gج��6א�
xN8א*(gج��6א�
xN8א*(gج��6א�
xN8א*(gج��6א�
نــــه فــــرج يتعلــــق بــــه احلــــد ، الُغســــل، وإن مل ينــــزل أل)1(وإذا أوجل يف دبــــر لــــزم

   فأشبه القبل.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2020JJJJJJJJx�P�!א�naV4و��naQ���5אx�P�!א�naV4و��naQ���5אx�P�!א�naV4و��naQ���5אx�P�!א�naV4و��naQ���5אx�P�!א�naV4و��naQ���5אx�P�!א�naV4و��naQ���5אx�P�!א�naV4و��naQ���5אx�P�!א�naV4و��naQ���5א��������

إذا حاضت اجلنب أو أجنبت احلائض، فال غسل عليها حىت تطهـر، فـإذا 
، ألمـــــا حـــــدثان ترادفـــــا )3(، خالفـــــا لـــــداود)2(طهـــــرت كفاهـــــا ُغســـــل واحـــــد

موجبهمـــا واحـــد فنـــاب عنهمـــا طهـــر واحـــد كمـــا لـــو كانـــا مـــن جـــنس واحـــد  
  ني.كاجلنابت
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2121JJJJJJJJx+D�4�?.�MD��1S�א���Vوx+D�4�?.�MD��1S�א���Vوx+D�4�?.�MD��1S�א���Vوx+D�4�?.�MD��1S�א���Vوx+D�4�?.�MD��1S�א���Vوx+D�4�?.�MD��1S�א���Vوx+D�4�?.�MD��1S�א���Vوx+D�4�?.�MD��1S�א���Vو��������

، حـني )6(، ومثامـة)5(أمـر غـيالن �، ألنـه )4(إذا أسلم الكافر فعليـه الُغسـل
  ، وألنه جنب فلزمه االغتسال للجنابة.)7(أسلما بالُغسل
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2222JJJJJJJJx
KS@�6א�naQא�[���+f5x
KS@�6א�naQא�[���+f5x
KS@�6א�naQא�[���+f5x
KS@�6א�naQא�[���+f5x
KS@�6א�naQא�[���+f5x
KS@�6א�naQא�[���+f5x
KS@�6א�naQא�[���+f5x
KS@�6א�naQא�[���+f5��������

: "ال �، ولقولـــه )9(خالفـــا لـــداود )8(وال جيـــوز للجنـــب اللبـــث يف املســـجد
  ، وألنه شخص يلزمه الُغسل كالكافر. )10(ل املسجد جلنب وال حلائض"أح

                                                

 ) في (ق): وجب. 1(
 ). 1/197)، التفريع: (33-1/32) انظر: المدونة: (2(
 ). 2/64) انظر: المحلى: (3(
 ). 14(ص  )، الكافي:1/197)، التفريع: (1/40) انظر: المدونة: (4(
ھو غيMن بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف ب!ن ثقي!ف الثقف!ي، أس!لم  غي'ن:) 5(

 ). 3/189بعد فتح الطائف، وكان أحد وجوه الطائف (اNصابة في تمييز الصحابة: (
ة ب!ن ال!دؤل اب!ن حنيف!ة ھو ثمام!ة ب!ن أث!ال النعم!ان ب!ن س!لمة ب!ن عتيب!ة ب!ن ثعلب!ة ب!ن يرب!وع ب!ن ثعلب! ثمامة:) 6(

 ). 1/203الحنفي أبو أمامة اليمامى (اNصابة: 
ح!!ديث غ!!يMن ل!!م أج!!ده، أم!!ا ح!!دث ثمثم!!ة فق!!د أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الص!!Mة، ب!!اب: اHغتس!!ال إذا أس!!لم: ) 7(

)1/118 .( 
 ).  1/37) انظر: المدونة: (8(
 ). 174-2/173) انظر: المجموع: (9(
)، واب!!ن ماج!!ه ف!!ي الطھ!!ارة، ب!!اب: 1/159ة، ب!!اب: الجن!!ب ي!!دخل المس!!جد: () أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الطھ!!ار10(

)، وص!!ححه اب!!ن خزيم!!ة وحس!!نه اب!!ن القط!!ان (انظ!!ر تلخ!!يص الحبي!!ر: 1/212اجتن!!اب الح!!ائض المس!!جد: (
)1/140 .( 
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2323JJJJJJJJx
KS@ز�א�L��naQא�+f5x
KS@ز�א�L��naQא�+f5x
KS@ز�א�L��naQא�+f5x
KS@ز�א�L��naQא�+f5x
KS@ز�א�L��naQא�+f5x
KS@ز�א�L��naQא�+f5x
KS@ز�א�L��naQא�+f5x
KS@ز�א�L��naQא�+f5��������
، وألنـه نـوع مـن )3(، للخـرب)2(، خالفـا للشـافعي)1(وال جيوز له االجتياز فيـه

  الكون فيه كاللبث.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2424JJJJJJJJx�EF@א�T.�?.��
��������.��aא~
��.?�.�Tא@��a.x�EFא~
��.?�.�Tא@��a.x�EFא~
��.?�.�Tא@��a.x�EFא~
��.?�.�Tא@��a.x�EFא~
��.?�.�Tא@��a.x�EFא~
��.?�.�Tא@��a.x�EFא~
��.?�.�Tא@��a.x�EFא~

، )5(ملصـحف خالفـا لـداود ، مـس ا)4(وال جيوز حملدث حدثا أعلـى أو أدىن
، )6(، والنهــــي علــــى احلظــــر�m�m�m�mM��L��������K��J��IM��L��������K��J��IM��L��������K��J��IM��L��������K��J��Illll لقولــــه عــــز وجــــل:

  ، واملراد ما كتب فيه.)7(: "ال ميس القرآن إال طاهر"�ولقوله 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2525JJJJJJJJx�5�F@وא�sن�א#��א�fSن�����Fא�x�5�F@وא�sن�א#��א�fSن�����Fא�x�5�F@وא�sن�א#��א�fSن�����Fא�x�5�F@وא�sن�א#��א�fSن�����Fא�x�5�F@وא�sن�א#��א�fSن�����Fא�x�5�F@وא�sن�א#��א�fSن�����Fא�x�5�F@وא�sن�א#��א�fSن�����Fא�x�5�F@وא�sن�א#��א�fSن�����Fא���������

علـى غـري وضـوء للضـرورة إىل  )8(وجيوز إمساك الصبيان األلواح واملصاحف
واملشــقة الالحقــة يف أخــذهم بـــالتطهري يف كــل وقــت مــع قصـــورهم تعلــيمهم، 

  عن حد التكليف. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2626JJJJJJJJxنhN�4א��N�)�naQאxنhN�4א��N�)�naQאxنhN�4א��N�)�naQאxنhN�4א��N�)�naQאxنhN�4א��N�)�naQאxنhN�4א��N�)�naQאxنhN�4א��N�)�naQאxنhN�4א��N�)�naQא��������

: "ال يقــرأ جنــب �، لقولــه )10(خالفــا لــداود )9(وال جيــوز للجنــب أن يقــرأ
: كــان رســول اهللا )12(-� –، وقــول علــّي )11(وال حــائض شــيئا مــن القــرآن"

                                                

 )). 1/37آخر في جوازه (المدونة: ( ي) ولمالك رأ1(
 ). 19)، مختصر المزنى: (ص 1/54) انظر: أGم: (2(
 للحديث المذكور آنفا. ) 3(
 ). 1/212) اGدبي: ھو حدث الوضوء واGعلى ھو الجنابة والحيض والنفاس (التفريع : (4(
 ). 2/372) انظر: المجموع: (5(
 ). 168) ھذا عند مالك وأصحابه (انظر شرح تنقيح الفصول (ص 6(
ه، وق!ال اب!ن عب!د الب!ر: أن!!ه )، وص!حح1/117) مرس!M، وال!!دارقطني: (1/199) أخرج!ه مال!ك ف!ي الموط!أ: (7(

 ).  1/87أشبه المتواتر لتلقى الناس به بالقبول (الدراية: (
 ). 2/560)، واGلواح: ھي الصحيفة من خشب يكتب عليھا القرآن (المصباح المنير: (1/212انظر: التفريع: () 8(
 ). 1/212) انظر: التفريع: (9(
 ). 1/172وعة: ()، المجم1/105)، المحلى: (1/144) المغنى: (10(
)، واب!ن ماج!ه ف!ي 1/236) أخرجه الترمذي في الطھارة، ب!اب: الجن!ب والح!ائض أنھم!ا H يق!رأن الق!رآن: (11(

)، وفي الحديث إسماعيل بن عياش ض!عفه 1/195الطھارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طھارة: (
 )). 1/195أحمد والبخاري وغيرھما. (نصب الراية: (

)، واب!ن ماج!ه ف!ي الطھ!ارة، ب!اب: م!ا 1/155جه أبو داود في الطھارة، باب: في الجنب يقرأ القرآن: () أخر12(
)، والنس!ائي ف!!ي الطھ!ارة، ب!اب: حج!!ب الجن!ب م!ن ق!!راءة 1/195ج!اء ف!ي ق!!راءة الق!رآن عل!ى غي!!ر طھ!ارة: (
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اجلنابـــــة"، وألنـــــه ال منـــــع مـــــن  )1(حيجـــــزه شـــــيء عـــــن قـــــراءة القـــــرآن إال ال �
  الدخول إىل املسجد كان بأن مينع قراءة القرآن أوىل.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2727JJJJJJJJ��������xnaQא�?.�AISא�(���א���A/אN,xnaQא�?.�AISא�(���א���A/אN,xnaQא�?.�AISא�(���א���A/אN,xnaQא�?.�AISא�(���א���A/אN,xnaQא�?.�AISא�(���א���A/אN,xnaQא�?.�AISא�(���א���A/אN,xnaQא�?.�AISא�(���א���A/אN,xnaQא�?.�AISא�(���א���A/אN,��������
خالفـــــا ألىب حنيفـــــة  )2(وجيـــــز أن يقـــــرأ اآليـــــات اليســـــرية علـــــى وجـــــه التعـــــوذ

 �؛ ألن حكم اليسري خمالف حكم الكثري، أال ترى: "أن النـيب )3(والشافعي
]��\��]��\��]��\��]��\����m�m�m�m، مث كتـب إلـيهم:)4(ن يسافر بـالقرآن إىل أرض العـدو"منع أ

f��e��d��c���b��a�� �̀�_����^��]f��e��d��c���b��a�� �̀�_����^��]f��e��d��c���b��a�� �̀�_����^��]f��e��d��c���b��a�� �̀�_����^��]llll)5( اآليــــــــــــات؛ وألن ،
اإلنسـان يتعـوذ بـذكر اهللا تعــاىل فيحتـاج إليـه للتعـوذ، فكــان مـا حيتـاج إليـه مــن 

  ذلك مستثىن من املنع.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2828JJJJJJJJ��������x�P�!א�A/אN,�+f5x�P�!א�A/אN,�+f5x�P�!א�A/אN,�+f5x�P�!א�A/אN,�+f5x�P�!א�A/אN,�+f5x�P�!א�A/אN,�+f5x�P�!א�A/אN,�+f5x�P�!א�A/אN,�+f5��������

: "ال يقــــرأ جنــــب وال �فوجــــه املنــــع قولــــه : )6(ويف قــــراءة احلــــائض روايتــــان
، وألنــه حــدث موجــب للغســل كاجلنابــة، ووجــه )7(حــائض شــيئا مــن القــرآن"

اجلواز فألا غري قادرة على رفع حدثها وتطول مدا فكانت معـذورة بـذلك 
  للمشقة اليت تلحقها كاحملدث. 

  
  
��������

                                                                                                               

ن جنبا، وقال: حديث )، والترمذي في الطھارة، باب: في الرجل يقرأ على كل حال ما لم يك1/118القرآن: (=
 ). 274-1/273حسن صحيح: (

 ) في (ق): سوى.  1(
 ). 1/212) انظر: التفريع: (2(
 ). 1/17)، المجموع: (1/5)، اGم: (18) انظر: مختصر الطحاوي (3(
)، ومس!!لم ف!!ي 4/15) أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الجھ!!اد والس!!ير، ب!!اب: الس!!فر بالمص!!احف إل!!ى أرض الع!!دو: (4(

 ).1/1490نھي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار: (اNمارة، باب: ال
، وتخ!!ريج الح!ديث: أخرج!!ه البخ!!اري ف!ي التفس!!ير، ب!اب: "ق!!ل ي!ا أھ!!ل الكت!!اب 64) س!ورة آل عم!!ران، ا{ي!ة: 5(

 ). 5/167تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن H نعبد إH هللا": (
 ). 1/206) انظر: التفريع: (6(
 ث قريبا. ) تقدم تخريج الحدي7(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2929JJJJJJJJ��������xوא���ل��P��D���D�ل�א�����Lא��?.��a@�6אxوא���ل��P��D���D�ل�א�����Lא��?.��a@�6אxوא���ل��P��D���D�ل�א�����Lא��?.��a@�6אxوא���ل��P��D���D�ل�א�����Lא��?.��a@�6אxوא���ل��P��D���D�ل�א�����Lא��?.��a@�6אxوא���ل��P��D���D�ل�א�����Lא��?.��a@�6אxوא���ل��P��D���D�ل�א�����Lא��?.��a@�6אxوא���ل��P��D���D�ل�א�����Lא��?.��a@�6א��������
، )1(اســـتقبال القبلـــة وال اســـتدبارها بالغـــائط والبـــول يف الصـــحارى وال جيـــوز

: "ال تســــتقبلوا الِقبلــــة وال تســــتدبروها بغــــائط وال �، لقولــــه )2(خالفــــا لــــداود
  .)4(: "ولكن شرقوا أو غربوا"�، وقوله )3(بول"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3030JJJJJJJJ��������x��a8#و��وא
���������Vאز�ذ�-��6א�
و��وא�Vx��a8#אز�ذ�-��6א�
و��وא�Vx��a8#אز�ذ�-��6א�
و��وא�Vx��a8#אز�ذ�-��6א�
و��وא�Vx��a8#אز�ذ�-��6א�
و��وא�Vx��a8#אز�ذ�-��6א�
و��وא�Vx��a8#אز�ذ�-��6א�
و��وא�Vx��a8#אز�ذ�-��6א�
، ملــا روى ابــن عمــر )6(فــةخالفــا ألىب حني )5(وجيــوز ذلــك يف الــدور واألبنيــة

كـــــان يف بيـــــت حفصـــــة مســـــتدبر الكعبـــــة مســـــتقبل بيـــــت   �: "أنـــــه -� –
، وألن األبنيــة قــد تضــيق فــال ميكــن إال علــى هــذه الصــفة ففــي منــع )7(املقــدس

  ذلك مشقة. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3131JJJJJJJJ��������x�D�zא���g��LS.�2ع�Qא�+f5x�D�zא���g��LS.�2ع�Qא�+f5x�D�zא���g��LS.�2ع�Qא�+f5x�D�zא���g��LS.�2ع�Qא�+f5x�D�zא���g��LS.�2ع�Qא�+f5x�D�zא���g��LS.�2ع�Qא�+f5x�D�zא���g��LS.�2ع�Qא�+f5x�D�zא���g��LS.�2ع�Qא�+f5��������

بـــه، : ال بـــأس )9(: قــال ابـــن القاســـم)8(ويف اجلمــاع مســـتقبال القبلـــة روايتـــان
: يكره، فوجه قول ابـن القاسـم أن النهـي ورد يف احلـدث )10(وقال ابن حبيب

دون غــريه فوجــب قصــره عليــه؛ وألن اجلمــاع مفــارق للحــدث ألنــه يتعلــق بــه 
حكم الندب يف بعض األحـوال، ووجـه قـول ابـن حبيـب ألنـه يتعلـق بكشـف 

تقبال العـــورة فـــأمر باالســـتتار فيـــه فكـــان كاحلـــدث؛ وألن املعـــىن يف معـــىن االســـ
                                                

 )، والصحاري، أي اGفضية.  1/212)، التفريع: (1/7) انظر المدونة: (1(
 ). 2/89) انظر: المجموع: (2(
 ). 1/224)، ومسلم في الطھارة، باب: اHستطابة: (1/103أخرجه البخاري في الصMة، باب: قِبلة أھل المدينة: () 3(
 ) ھو جزء من الحديث السابق. 4(
 ). 1/212)، التفريع: (1/7نة: () انظر: المدو5(
 ). 1/342) انظر حاشية ابن عابدين: (6(
)، ومس!لم ف!ي الطھ!ارة، ب!اب: اHس!تطابة: 1/45) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: من تبرز على لبني!تن: (7(

)1/224 .( 
 )) 1/7) في (ق): خMف، وفي ھذه النسألة (انظر المدونة: (8(
هللا عبد الرحمن بن القاسم بن خالد ب!ن جن!ادة العتق!ى ب!الوHء، اNم!ام الفقي!ه الم!الكي  ھو أبو عبد ابن القاسم:) 9(

ھ!ـ) (ال!ديباج:  191ركن المذاھب، وقد صحب اNمام مالك عشرين عاما، ول!ه س!ماع من!ه عش!رون كتاب!ا (ت 
 ). 1/465)، تھذيب التھذيب: (1/456(

ليمان الس!!ليمي اGندلس!!ي، س!!مع اب!!ن الماجش!!ون : ھ!!و أب!!و م!!روان عب!!د المل!!ك ب!!ن حبي!!ب ب!!ن س!!اب99ن حبي99ب) 10(
وأصبغ، كان حافظ!ا للفق!ه الم!الكي، أل!ف كتب!ا كثي!ره حس!انا ف!ي الفق!ه واGدب والت!اريخ منھ!ا "الواض!حة" (ت 

 ).2/8( الديباج:  ھـ) 238
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باحلدث لتعظيم القبلـة وإجـالل حرمتهـا، وذلـك يقتضـي تسـاوي هـذه األمـور 
  يف املنع.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3232JJJJJJJJx���Ka0زא���א��+f5x���Ka0زא���א��+f5x���Ka0زא���א��+f5x���Ka0زא���א��+f5x���Ka0زא���א��+f5x���Ka0زא���א��+f5x���Ka0زא���א��+f5x���Ka0زא���א��+f5��������

اختلف أصحابنا يف إزالة النجاسـة هـل هـي واجبـة وجـوب السـنن املؤكـدة، 
تعمـد الصـالة ـا مـع  )2(، وفائـدة ذلـك تتصـور يف منـع)1(أو وجوب الفـرائض

وإذا قيــل: إــا ُســّنة مؤكــدة فــألن االتفــاق حاصــل علــى القــدرة علــى إزالتهــا، 
، وعنــــد أىب )3(جـــواز الصــــالة مــــع اليســــري مــــن جنســـها كــــدم الرباغيــــث وغــــريه

، ولو كانت فرضا مل جتز الصـالة )4(حنيفة بقدر الدرهم من سائر النجاسات
مــع شــيء منهــا كالطهــارة مــن احلــدث، وإذا قيــل: إــا فريضــة فلإلمجــاع علــى 

، وذلك يفيد كوا فرضا كالطهارة مـن احلـدث، فـإذا )5(الة امنع تعمد الص
ثبت هذا فعلى القول بأا ُسّنة يأمث وال إعادة عليه، وعلى القول اآلخر بأا 

  فريضة ال جيزيه وعليه اإلعادة. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3333JJJJJJJJ��������x�CL0زא��MD��A�
��������א�����Ka��8�AgF'�����4و�ذ<Nא�.���
م�א��
�0�MD��Aزא�x�CLא�����Ka��8�AgF'�����4و�ذ<Nא�.���
م�א��
�0�MD��Aزא�x�CLא�����Ka��8�AgF'�����4و�ذ<Nא�.���
م�א��
�0�MD��Aزא�x�CLא�����Ka��8�AgF'�����4و�ذ<Nא�.���
م�א��
�0�MD��Aزא�x�CLא�����Ka��8�AgF'�����4و�ذ<Nא�.���
م�א��
�0�MD��Aزא�x�CLא�����Ka��8�AgF'�����4و�ذ<Nא�.���
م�א��
�0�MD��Aزא�x�CLא�����Ka��8�AgF'�����4و�ذ<Nא�.���
م�א��
�0�MD��Aزא�x�CLא�����Ka��8�AgF'�����4و�ذ<Nא�.���
م�א��

ناســـيا أو ذاكـــرا، ولكـــن ال يقـــدر علـــى  وعلـــى كـــال الـــوجهني إن صـــلى ـــا
خلـع نعليــه يف الصــالة  �؛ ملــا روي: "أن رســول اهللا )6(إزالتهـا فصــالته جـائزة

فخلع الناس نعاهلم، فلمـا فـرغ قـال هلـم: "مل خلعـتم نعـالكم؟"، فقـالوا رأينـاك 
، ومل )8(، وروى: "جنسـا")7(خلعتها، فقـال: "إن جربيـل أخـربين أن فيهـا قـذرا"

  وال أمرهم بإعادا وال قطعها، بل مضى عليه. يعد الصالة 
                                                

 ). 18)، الكافي: (ص1/98)، التفريع: (88)، الرسالة (ص 1/22) انظر المدونة: (1(
 ) في (ق): فبمن. 2(
 ). 18، الكافي: (ص 1/23) انظر: المدونة: (3(
 ). 1/52)، مختصر القدوري: (31) انظر: مختصر الطحاوي (ص 4(
 ). 2/63) انظر: المغنى: (5(
 ). 19-18)، الكافي: (ص 1/23) انظر: المدونة: (6(
س!!تدرك: )، والح!!اكم ف!!ي الم1/384)، واب!!ن خزيم!!ة: (1/425أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الص!!Mة ف!!ي النع!!ل: () 7(

 ). 1/278)، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذھبي (تلخيص الحبير: (1/260(
 ). 1/425) روى: "خبثا" وليس "نجسا" كما ذكر المؤلف، وقد أخرجه أبو داود كذلك: (8(



146 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3434JJJJJJJJx���Kaא��?.�/�U8�AgFאز�א��Vم�
�x���Kaא��?.�/�U8�AgFאز�א��Vم�
�x���Kaא��?.�/�U8�AgFאز�א��Vم�
�x���Kaא��?.�/�U8�AgFאز�א��Vم�
�x���Kaא��?.�/�U8�AgFאز�א��Vم�
�x���Kaא��?.�/�U8�AgFאز�א��Vم�
�x���Kaא��?.�/�U8�AgFאز�א��Vم�
�x���Kaא��?.�/�U8�AgFאز�א��Vم�
���������
كـــل جناســـة ســـوى الـــدم فإنــــه ال يصـــلي بشـــيء منهـــا كـــالبول والغـــائط واملـــذى 

يف جتويزه الصالة بقدر الدرهم، ألـا  )2(، خالفا ألىب حنيفة)1(وسائر النجاسات
  كالزائد على قدر الدرهم.  ،)3(جناسة ميكن االحرتاز من جنسها

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3535JJJJJJJJxم
��������א��IS�8�AgF.?�א�
مxא��IS�8�AgF.?�א�
مxא��IS�8�AgF.?�א�
مxא��IS�8�AgF.?�א�
مxא��IS�8�AgF.?�א�
مxא��IS�8�AgF.?�א�
مxא��IS�8�AgF.?�א�
مxא��IS�8�AgF.?�א�
؛ ألن الــدم )4(وأمــا الــدم فيجــوز الصــالة بيســريه، فــإن كثــر وتفــاحش مل جيــز

خمفـــف يف األصـــل، إمنـــا حـــرم مســـفوحه فكـــان أخـــف مـــن ســـائر النجاســـات، 
رضـي  –وألن أكل اللحم وفيه اليسري من الدم جـائز، وكـذلك قالـت عائشـة 

لتتبــــع النــــاس مــــا يف  )�m�m�m�mz��y��xz��y��xz��y��xz��y��xllll)5 لــــوال أن اهللا قــــال:: "-اهللا عنهــــا
  .)6(العروق"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3636JJJJJJJJx��!م�א
8�AgFא�x��!م�א
8�AgFא�x��!م�א
8�AgFא�x��!م�א
8�AgFא�x��!م�א
8�AgFא�x��!م�א
8�AgFא�x��!م�א
8�AgFא�x��!م�א
8�AgFא���������

ال خالف عندنا أن كـل دم عـدا دم احلـيض جتـوز الصـالة مـع يسـريه، وأمـا 
: إحـــــدامها: أن حكمـــــه حكـــــم ســـــائر الـــــدماء، )7(دم احلـــــيض ففيـــــه روايتـــــان

بشـــيء منـــه خبـــالف ســـائر واألخـــرى: أن قليلـــه وكثـــريه ســـواء ال جتـــوز الصـــالة 
الـــدماء، فوجـــه األوىل هـــو أنـــه دم فأشـــبه ســـائر الـــدماء، ووجـــه الثانيـــة أن دم 

  احليض مغلظ أمره خبالف غريه؛ ألنه خارج من فرج فكان كالبول واملذى.
��������
��������

                                                

 ). 18)، الكافي (ص 1/205)، التفريع: (1/23) انظر: المدونة: (1(
 ). 1/52)، مختصر القدوري: (31) مختصر الطحاوي (ص 2(
 ) في (ق): منھا. 3(
 ). 1/22) انظر: المدونة: (4(
 .  5) سورة اGنعام، ا{ية: 5(
 ). 8/71للطبري: ( –) انظر: جامع البيان 6(
 ). 18)، الكافي (ص 1/205)، التفريع: (1/22) انظر: المدونة: (7(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3737JJJJJJJJ��������x���Fوא���F�8ل�א��W�D���3א����������א�[��א��8�W�D���3ل�א���Fوא�x���Fא�[��א��8�W�D���3ل�א���Fوא�x���Fא�[��א��8�W�D���3ل�א���Fوא�x���Fא�[��א��8�W�D���3ل�א���Fوא�x���Fא�[��א��8�W�D���3ل�א���Fوא�x���Fא�[��א��8�W�D���3ل�א���Fوא�x���Fא�[��א��8�W�D���3ل�א���Fوא�x���Fא�[�
ولــه: ال يف ق )2(خالفــا للشــافعي )1(ويغســل الثــوب مــن بــول الصــيب والصــبية

يغســل مــن بــول الصــيب؛ ألنــه بــول آدمــي كبــول األنثــى، واحلــديث املــروى يف 
  .)4(، قال مالك: ليس باملتواطأ عليه)3(التفريق بينهما
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3838JJJJJJJJ��������x�84אل�و�4وא��א!��אن�+f5x�84אل�و�4وא��א!��אن�+f5x�84אل�و�4وא��א!��אن�+f5x�84אل�و�4وא��א!��אن�+f5x�84אل�و�4وא��א!��אن�+f5x�84אل�و�4وא��א!��אن�+f5x�84אل�و�4وא��א!��אن�+f5x�84אل�و�4وא��א!��אن�+f5��������

جنســـة، وأمـــا مـــا يؤكـــل حلمـــه  )5(ال خـــالف أن أبـــوال مـــا حيـــرم أكلـــه وأرواثـــه
: جنسة، فـدليلنا )7(، وقال أبو حنيفة والشافعي)6(فعندنا أبواهلا وأرواثها طاهرة

أبـاح للعـرنيني شـرب  �، و"ألنـه )8(: "ما أكل حلمه فـال بـأس ببولـه"�قوله 
، )10(، وقوله: "جنبوا مساجدكم صـبيانكم وجمـانينكم")9(أبوال اإلبل وألباا"

، فـــدل أن بولـــه غـــري جنـــس، وإال مل تكـــن )11(مث "طـــاف بالبيـــت علـــى بعـــري"
  ملا ى عن مثله، وألنه مائع أباح الشرع شربه كاللنب. لتعرض املسجد

                                                

 ). 18)، الكافي (ص 1/27) انظر المدونة: (1(
 ). 1/55) انظر: اGم: (2(
) الحديث ھو: " يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي"أخرجه ابن ماجه في الطھارة، باب: ما جاء ف!ي ب!ول 3(

)، 1/262)، وأبــو داود في الطھــارة باب: بول الص!بي يصيــ!ـب الثـ!ـوب: (1/175الصبي الذي لم يطعــم: (
 )، وقال: صحيح اNسناد.  1/166والحاكم: (

 ). 9/110)، التمھيد: (1/325القول عن مالك؟ (انظر فتح الباري: ( ) لم أعثر على من ذكر ھذا4(
 ). 1/242)، المصباح المنير: (200) الروث: الخارج من كل حافر (المغرب (ص 5(
 ). 19)، الكافي (ص 21، 1/4) انظر: المدونة: (6(
 ). 19)، مختصر المزنى (ص 1/93)، اGم: (31) انظر: مختصر الطحاوي (ص 7(
)، مرة عن يحي بن العMء قال فيه أحمد: كذاب، وأخرجه أخرى عن سوار ب!ن 1/128ه الدارقطني: () أخرج8(

 ).  1/125مصعب، قال عنه ابن معين: متروك الحديث. (نصب الراية: 
)، ومس!!!لم ف!!!ي القس!!!امة، ب!!!اب: حك!!!م 1/137) أخرج!!!ه البخ!!!اري ف!!!ي الزك!!!اة، ب!!!اب اس!!!تعمال إب!!!ل الص!!!دقة: (9(

  ).3/1296المحاربين: (
)، وإس!!ناده ض!!عيف 1/247) أخرج!!ه اب!!ن ماج!!ه ف!!ي المس!!اجد والجماع!!ات، ب!!اب: م!!ا يك!!ره ف!!ي المس!!اجد: (10(

 ). 2/492(نصب الراية: (
)، 2/162على بعير" أخرج ھذا الحديث البخ!اري ف!ي الح!ج، ب!اب: اس!تMم ال!ركن ب!المحجن: ( �) "طوافه 11(

 ). 2/926ومسلم في الحج، باب: جواز الطواف على بعير: (
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؛ ألنـــه مــائع خـــارج مــن الســـبيل فأشـــبه )2(، خالفــا للشـــافعي)1(واملــين جنـــس
البــول، وألنــه مــائع يوجــب البلــوغ كــدم احلــيض، وألنــه جيــري يف جمــرى البــول، 

  ولو كان طاهرا يف األصل لوجب أن ينجس جلريه يف جمرى جنس.
رضـي اهللا  –؛ لقـول عائشـة )4(، خالفـا ألىب حنيفـة)3(ويغسل رطبه ويابسـه

فيخـرج إىل الصـالة ونقـع  �: "كنت أغسل املين من ثوب رسـول اهللا -عنها
  ، وألنه جنس فكان كسائر النجاسات.)5(املاء على ثوبه"

وإذا تـيقن إصــابة النجاســة لثوبــه، وشــك يف موضـعه غســله كلــه؛ ألنــه لــيس 
يز له ما أصابه من املوضـع الـذي مل يصـبه، بعضه أوىل من بعض، وال أمارة مت

فوجب غسل مجيعه؛ ألنـه ال يصـل إىل ُغسـل مـا أصـابه إال بـذلك، كمـا يلـزم 
إمســــاك جــــزء مــــن الليــــل إذا مل ميكــــن متييــــز النهــــار مثلــــه؛ ألنــــه ال يصــــل إىل 

  استيفاء النهار إال بذلك..
وإن علــم اجلهــة مــن الثــوب وشــك يف موضــع اإلصــابة منهــا مل يكــن عليــه 
غســـل باقيـــه، وإن شـــك هـــل أصـــابه شـــيء أم ال نضـــحه اســـتحبابا جلـــواز أن 

  .)6(يكون أصابه ومل يلزمه؛ ألن الشك ال يلزم به طهارة
، )8(واألبــدان عــن الثيــاب )7(ال جيـوز إزالــة النجاســة مبــائع ســوى املــاء املطلــق

: "يف دم احلــيض حتيــه مث اقرصــيه مث اغســليه �؛ لقولــه )9(خالفــا ألىب حنيفــة

                                                

 ). 18)، الكافي (ص 1/25) انظر: المدونة: (1(
 ). 18)، مختصر المزنى (ص 1/55) انظر: اGم: (2(
 ). 18) انظر: الكافي: (ص 3(
 ). 31) انظر: مختصر الطحاوي (ص 4(
)، ومس!لم ف!ي الطھ!ارة، ب!اب: حك!م المن!ي: 1/63) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: غسل المن!ي وفرك!ه: (5(

)1/238 .( 
 ). 18)، الكافي (ص 24-1/23انظر: المدونة: ( )6(
)، 28) الم!!اء المطل!!ق: ھ!!و الم!!اء ال!!ذي ل!!م يتغي!!ر أح!!د أوص!!افه بم!!ا ينف!!ك عن!!ه (ش!!رح ح!!دود اب!!ن عرف!!ة (ص 7(

 ). 1/86المقدمات: (
 ) 19)، الكافي (ص 1/23) انظر: المدونة: (8(
 ). 16-1/15) انظر: مختصر الطحاوي: (9(
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ال يرفــع النجاســة عــن نفســه فلــم يرفعهــا عــن  )2(، وألنــه)1(ء وصــلي فيــه"باملــا
غريه، أال ترى أن املاء ملا صـح أن يـدفع النجاسـة عـن نفسـه صـح أن يـدفعها 

  عن غريه.
الســـيف إذا أصـــابه الـــدم أجـــزأه مســـحه عـــن غســـله؛ ألنـــه صـــقيل ال يقبـــل 

د مـــــىت ، وألن بـــــه ضـــــرورة إىل ذلـــــك لـــــئال يفســـــ)3(النجاســـــة ألـــــا ال تتخللـــــه
  .)4(غسل

ويغســل اخلــف والنعــل مـــن العــذرة والبــول، فأمـــا مــن أرواث الــدواب، ففيـــه 
: إحــدامها أنــه يغســل، واألخــرى أنــه ميســح، فوجــه قولــه: إنــه يغســل )5(روايتــان

اعتبــــارا بالثيــــاب واحلصــــر، ووجــــه قولــــه: إنــــه ميســــح؛ فــــألن غســــله إفســــاد لــــه 
  سة.، مع كون األرواث مكروهة عندنا غري جن)6(فسومح فيه
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3939JJJJJJJJ��������xH@א�T�xH@א�T�xH@א�T�xH@א�T�xH@א�T�xH@א�T�xH@א�T�xH@א�T���������

؛ ألنـــه مــائع خـــارج مــن الســـبيل فأشـــبه )8(، خالفــا للشـــافعي)7(واملــين جنـــس
البــول، وألنــه مــائع يوجــب البلــوغ كــدم احلــيض، وألنــه جيــري يف جمــرى البــول، 

  ولو كان طاهرا يف األصل لوجب أن ينجس جلريه يف جمرى جنس.

��������

��������

                                                

)، ومس!!لم ف!!ي الطھ!!ارة، ب!!اب: نجاس!!ة ال!!دم وكيفي!!ة 1/62طھ!!ارة، ب!!اب: غس!!ل ال!!دم: () أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي ال1(
)، 1/337)، ومعن!!ى "حتي!!ه: أي حكي!!ه وتقش!!ره" (النھاي!!ة ف!!ي غري!!ب الح!!ديث Hب!!ن اGثي!!ر: 1/240غس!!له:(

 ).  3/199ومعنى اقرصيه: أي تقطعه بأطراف اGصابع مع الماء ليتحلل (النووي على شرح مسلم: (
 يعود على الحت.  ) الضمير2(
 ) في (ق): H يتخلله. 3(
 ) في (ق): غسله. 4(
 ). 1/20)، التفريع: (1/21) الروايتان معا Hبن القاسم (انظر المدونة: (5(
 ) في (ق)، و (م): بياض. 6(
 ). 18)، الكافي (ص 1/25) انظر: المدونة: (7(
 ). 18)، مختصر المزنى (ص 1/55) انظر: اGم: (8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO4040JJJJJJJJ��������xWS8�)و��W�R��H@�1אS{xWS8�)و��W�R��H@�1אS{xWS8�)و��W�R��H@�1אS{xWS8�)و��W�R��H@�1אS{xWS8�)و��W�R��H@�1אS{xWS8�)و��W�R��H@�1אS{xWS8�)و��W�R��H@�1אS{xWS8�)و��W�R��H@�1אS{��������
رضـي اهللا  –؛ لقـول عائشـة )2(، خالفـا ألىب حنيفـة)1(ويابسـه ويغسل رطبه

فيخرج إىل الصـالة ونقـع  �: " كنت أغسل املين من ثوب رسول اهللا -عنها
  ، وألنه جنس فكان كسائر النجاسات.)3(املاء على ثوبه"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO4141JJJJJJJJ��������x��������א�U-��6.����א�����Ka.?�א�[�xא�U-��6.����א�����Ka.?�א�[�xא�U-��6.����א�����Ka.?�א�[�xא�U-��6.����א�����Ka.?�א�[�xא�U-��6.����א�����Ka.?�א�[�xא�U-��6.����א�����Ka.?�א�[�xא�U-��6.����א�����Ka.?�א�[�xא�U-��6.����א�����Ka.?�א�[�
ســله كلــه؛ ألنــه لــيس وإذا تـيقن إصــابة النجاســة لثوبــه، وشــك يف موضـعه غ

بعضه أوىل من بعض، وال أمارة متيز له ما أصابه من املوضـع الـذي مل يصـبه، 
فوجب غسل مجيعه؛ ألنـه ال يصـل إىل ُغسـل مـا أصـابه إال بـذلك، كمـا يلـزم 
إمســــاك جــــزء مــــن الليــــل إذا مل ميكــــن متييــــز النهــــار مثلــــه؛ ألنــــه ال يصــــل إىل 

  استيفاء النهار إال بذلك..
ة مــن الثــوب وشــك يف موضــع اإلصــابة منهــا مل يكــن عليــه وإن علــم اجلهــ

غســـل باقيـــه، وإن شـــك هـــل أصـــابه شـــيء أم ال نضـــحه اســـتحبابا جلـــواز أن 
  .)4(يكون أصابه ومل يلزمه؛ ألن الشك ال يلزم به طهارة

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO4242JJJJJJJJ��������x���Ka�1א�)B)��.x���Ka�1א�)B)��.x���Ka�1א�)B)��.x���Ka�1א�)B)��.x���Ka�1א�)B)��.x���Ka�1א�)B)��.x���Ka�1א�)B)��.x���Ka�1א�)B)��.��������
 ،)6(واألبــدان عــن الثيــاب )5(ال جيـوز إزالــة النجاســة مبــائع ســوى املــاء املطلــق

: "يف دم احلــيض حتيــه مث اقرصــيه مث اغســليه �؛ لقولــه )7(خالفــا ألىب حنيفــة

                                                

 ). 18الكافي: (ص ) انظر: 1(
 ). 31) انظر: مختصر الطحاوي (ص 2(
)، ومسلم في الطھارة، باب: حكم المني: 1/63) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: غسل المني و فركه: (3(

)1/238 .( 
 ). 18)، الكافي (ص 24- 1/23) انظر: المدونة: (4(
)، 28ينفك عنه (شرح حدود ابن عرفة (ص ) الماء المطلق: ھو الماء الذي لم يتغير أحد أوصافه بما 5(

 ). 1/86المقدمات: (
  )19)، الكافي (ص 1/23) انظر: المدونة: (6(

  ).16- 1/15) انظر: مختصر الطحاوي: (7(
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فلــم يرفعهــا عــن  ال يرفــع النجاســة عــن نفســه )2(، وألنــه)1(باملــاء وصــلي فيــه"
غريه، أال ترى أن املاء ملا صـح أن يـدفع النجاسـة عـن نفسـه صـح أن يـدفعها 

  عن غريه.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO4343JJJJJJJJxم
��������א��W��F)���Sא�
مxא��W��F)���Sא�
مxא��W��F)���Sא�
مxא��W��F)���Sא�
مxא��W��F)���Sא�
مxא��W��F)���Sא�
مxא��W��F)���Sא�
مxא��W��F)���Sא�

لـــدم أجـــزأه مســـحه عـــن غســـله؛ ألنـــه صـــقيل ال يقبـــل الســـيف إذا أصـــابه ا
، وألن بـــــه ضـــــرورة إىل ذلـــــك لـــــئال يفســـــد مـــــىت )3(النجاســـــة ألـــــا ال تتخللـــــه

  .)4(غسل
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO4444JJJJJJJJx1$aو�א���pא�?.����Ka0زא���א�x1$aو�א���pא�?.����Ka0زא���א�x1$aو�א���pא�?.����Ka0زא���א�x1$aو�א���pא�?.����Ka0زא���א�x1$aو�א���pא�?.����Ka0زא���א�x1$aو�א���pא�?.����Ka0زא���א�x1$aو�א���pא�?.����Ka0زא���א�x1$aو�א���pא�?.����Ka0زא���א���������

ويغســل اخلــف والنعــل مـــن العــذرة والبــول، فأمـــا مــن أرواث الــدواب، ففيـــه 
ه ميسـح، فوجـه قولـه: إنـه يغــــــــسل : إحدامها أنه يغسل، واألخرى أنـ)5(روايتان

اعتبــــارا بالثيــــاب واحلصــــر، ووجــــه قولــــه: إنــــه ميســــح؛ فــــألن غســــله إفســــاد لــــه 
  ، مع كون األرواث مكروهة عندنا غري جنسة.)6(فسومح فيه

 

   

                                                

)، ومس!!لم ف!!ي الطھ!!ارة، ب!!اب: نجاس!!ة ال!!دم وكيفي!!ة 1/62) أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الطھ!!ارة، ب!!اب: غس!!ل ال!!دم: (1(
)، 1/337ي حكي!!ه و تقش!!ره" (النھاي!!ة ف!!ي غري!!ب الح!!ديث Hب!!ن اGثي!!ر: )، ومعن!!ى "حتي!!ه: أ1/240غس!!له:(

 ).  3/199ومعنى اقرصيه: أي تقطعه بأطراف اGصابع مع الماء ليتحلل (النووي على شرح مسلم: (
 ) الضمير يعود على الحت. 2(
 ) في (ق): H يتخلله. 3(
 ) في (ق): غسله. 4(
 ). 1/20)، التفريع: (1/21مدونة: () الروايتان معا Hبن القاسم (انظر ال5(
 ) في (ق)، و (م): بياض. 6(
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/�KaL�_א�W�8/�KaL�_א�W�8/�KaL�_א�W�8/�KaL�_א�W�8/�KaL�_א�W�8/�KaL�_א�W�8/�KaL�_א�W�8/�KaL�_א�W�8))11((  

: "إذا ذهـــب أحــدكم إىل الغـــائط �ويســتنجى مــن البـــول والغــائط؛ لقولــه 
، وقولــه: "ال يكتفــني أحــدكم )2(ر يســتطيب ــن"فليــذهب معــه بثالثــة أحجــا

  .)3(بدون ثالثة أحجار"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJx�)Nא��?.�/�KaL�_אx�)Nא��?.�/�KaL�_אx�)Nא��?.�/�KaL�_אx�)Nא��?.�/�KaL�_אx�)Nא��?.�/�KaL�_אx�)Nא��?.�/�KaL�_אx�)Nא��?.�/�KaL�_אx�)Nא��?.�/�KaL�_א��������

، )4(: "لـيس منـا مـن اسـتنجى مـن الـريح"�وال يستنجى من الريح؛ لقولـه 
  ألا ليست جسما يعلق وال أثر هلا.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJxIC%Lوא@�/��6א����K5#א�Z8��2QאxIC%Lوא@�/��6א����K5#א�Z8��2QאxIC%Lوא@�/��6א����K5#א�Z8��2QאxIC%Lوא@�/��6א����K5#א�Z8��2QאxIC%Lوא@�/��6א����K5#א�Z8��2QאxIC%Lوא@�/��6א����K5#א�Z8��2QאxIC%Lوא@�/��6א����K5#א�Z8��2QאxIC%Lوא@�/��6א����K5#א�Z8��2Qא��������
؛ ألن األحجـــار تـــراد للتجفيـــف، )5(ر واملـــاءواألفضـــل اجلمـــع بـــني األحجـــا

واملاء يزيل األثر ويطهر املوضع، فـإن مل يكـن ذلـك فاملـاء أفضـل، فـإن اقتصـر 
، مــا مل يـَْعــُد املخــرج أو مــا البــد منــه، فــإن )6(علــى األحجــار أجــزاه ملــا روينــاه

عـــداه مل جيـــز فيـــه إال املـــاء؛ ألن املوضـــع خمصـــوص بـــذلك دون ســـائر البـــدن، 
  تتعدى ا مواضعها. والرخص ال
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJx/�KaL�_�6א�
��������א!�NKא��א5
��6א_�x/�KaLא!�NKא��א5
��6א_�x/�KaLא!�NKא��א5
��6א_�x/�KaLא!�NKא��א5
��6א_�x/�KaLא!�NKא��א5
��6א_�x/�KaLא!�NKא��א5
��6א_�x/�KaLא!�NKא��א5
��6א_�x/�KaLא!�NKא��א5

يف قولـــه: البـــد مـــن  )8(، خالفـــا للشـــافعي)7(وإذا أنقـــى حبجـــر واحـــد أجـــزأه
ــــوتر"�ثالثــــة أحجــــار؛ لقولــــه  ــــه )9(: "مــــن اســــتجمر فلي ، وأقلــــه واحــــد، وألن

                                                

 ). 1/128)، الفواكه الدواني: (35) اHستنجاء: غسل موضع الخبث بالماء (حدود ابن عرفة (ص 1(
ة )، والنسائي في الطھارة، باب: اHجتزاء في اHستطاب1/37أخرجه أبو داود في الطھارة، باب: اHستنجاء باGحجار: () 2(

 ).  1/215)، وأخرجه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح (انظر: نصب الراية: (1/38بالحجارة: (
 أن نستنجي بأقل من ثMثة أحجار". �) بلفظ: "نھانا 1/224) أخرجه مسلم في الطھارة، باب: اHستطابة: (3(
 ) وھو ضعيف. 5/173ق: ()، وابن عساكر في تاريخ دمش1/196أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء: () 4(
 ). 1/20)، التفريع: (91)، الرسالة (ص 1/8) انظر: المدونة: (5(
 ) انظر: اGحاديث التي سبق ذكرھا.  6(
 ). 17)، الكافي (ص 1/211) انظر: التفريع: (7(
 ).3)، مختصر المزنى (ص 1/22) انظر: اGم: (8(
) بلف!ظ: 1/212)، ومسلم ف!ي الطھ!ارة: (1/48وضوء: () أخرجه البخاري في الوضوء، باب: اHستنثار في ال9(

 "إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا". 
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اسـتنجاء فلـم يلــزم فيـه سـوى اإلنقــاء كاملـاء، وألن اإلنقـاء قــد وجـد فأشــبه إذا 
  بالثالثة.أتى 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������xم�w$��8�/�KaL�_א����אN>xم�w$��8�/�KaL�_א����אN>xم�w$��8�/�KaL�_א����אN>xم�w$��8�/�KaL�_א����אN>xم�w$��8�/�KaL�_א����אN>xم�w$��8�/�KaL�_א����אN>xم�w$��8�/�KaL�_א����אN>xم�w$��8�/�KaL�_א����אN>��������
: "أمـــا العظـــم فـــزاد إخـــوانكم مـــن �؛ لقولـــه )1(ويكـــره االســـتنجاء بالعظـــام

؛ ألن النهــي عــن ذلــك لتعلـــق )3("، فــإن فعــل أجــزأه خالفـــا للشــافعي)2(اجلــن
  حق الغري، وهو كونه طعاما له، وذلك ال يقتضي الفساد.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������Z2���8�/�KaL�_א����אN>Z2���8�/�KaL�_א����אN>Z2���8�/�KaL�_א����אN>Z2���8�/�KaL�_א����אN>Z2���8�/�KaL�_א����אN>Z2���8�/�KaL�_א����אN>Z2���8�/�KaL�_א����אN>Z2���8�/�KaL�_א����אN>xxxxxxxx��������
، وروي )5(عـن ذلـك �، ولنهيـه )4(ويكره االستنجاء بـاليمني إال مـن عـذر

، )6(كانــت لطعامــه وشــاربه، واليســرى ملــا يكــون مــن أذى  �أن يــده اليمنـــى 
  فأما مع العذر فجائز للضرورة إليه.

    

                                                

 ). 17)، الكافي (ص 1/211) انظر: التفريع: (1(
 ). 1/224)، ومسلم في اHستطابة: (4/241) أخرجه البخاري في المناقب، باب: ذكر الجن: (2(
 ). 3)، مختصر المزنى (ص 1/22) انظر: اGم: (3(
 ). 1/203)، الذخيرة: (17) انظر: الكافي (ص 4(
)، ومس!!لم ف!!ي الطھ!!ارة، الب!!اب 1/47) أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الطھ!!ارة، ب!!اب: النھ!!ي ع!!ن اHس!!تنجاء ب!!اليمين: (5(

 ).1/225نفسه: (
)، والطبران!ي م!ن ح!ديث 1/23) أخرجه أبو داود في الطھارة، باب: م!ا يق!ول الرج!ل إذا خ!رج م!ن الخ!Mء: (6(

 ). 1/111و منقطع، وله شاھد من حديث حفصة، قال النووي: إسناده جيد. (تلخيص الحبير: (عائشة، وھ
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�8�A��CR�6�Wא@�/�8�A��CR�6�Wא@�/�8�A��CR�6�Wא@�/�8�A��CR�6�Wא@�/�8�A��CR�6�Wא@�/�8�A��CR�6�Wא@�/�8�A��CR�6�Wא@�/�8�A��CR�6�Wא@�/��������

، علــى اخــتالف صــفاته وأماكنــه: مــن مســاء )1(أصــل املــاء الطهــارة والتطهــري
أرض أو بئر أو حبر أو عذب أو مـاحل، كـان مائعـا يف أصـله، أو ذائبـا بعـد أو 

���m�m�m�mc��b��a مجـــــوده؛ لقولـــــه تعـــــاىل: �̀���_c��b��a�� �̀���_c��b��a�� �̀���_c��b��a�� �̀���_llll )2(، :وقولـــــهmmmm���g���g���g���g
m��l��k��j��i��hm��l��k��j��i��hm��l��k��j��i��hm��l��k��j��i��hllll )3(:وقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ، mmmm��i��h��g��i��h��g��i��h��g��i��h��g
���l��k��j���l��k��j���l��k��j���l��k��jllll )4( خلـــــــــق املــــــــاء طهـــــــــورا ال ينجســـــــــه  :�، وقولــــــــه"

، وقولــــه يف بــــول )6(حيــــه"، وري: "إال مــــا غــــري لونــــه أو طعمــــه أو ر )5(شــــيء"
  ، يف نظائر هلذه األخبار.)7(األعرايب: "صبوا عليه ذنوبا من ماء"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������xNE�א��/�.�+f5xNE�א��/�.�+f5xNE�א��/�.�+f5xNE�א��/�.�+f5xNE�א��/�.�+f5xNE�א��/�.�+f5xNE�א��/�.�+f5xNE�א��/�.�+f5��������
، فــذكر عــن بعــض )8(وال خـالف يف اجلملــة الــيت ذكرناهــا إال يف مـاء البحــر

، واجلمهور على أنه مطهر طاهر؛ لعمـوم الظـواهر )9(الصحابة منع التطهري به

                                                

 ) يعني: طاھر في نفسه، ومطھر لغيره. 1(
 .48) سورة الفرقان، ا{ية: 2(
 . 11) سورة اGنفال، ا{ية: 3(
 . 6) سورة المائدة، ا{ية: 4(
)، والنس!ائي ف!ي المي!اه، ب!اب: ذك!ر بئ!ر 1/55بض!اعة: ( أخرجه أبو داود في الطھارة، باب: ما جاء ف!ي بئ!ر) 5(

)، وق!ال: ح!ديث 1/95)، والترمذي في الطھ!ارة، ب!اب: م!ا ج!اء أن الم!اء H ينجس!ه ش!يء: (1/141بضاعة: (
 حسن. 

)، والحديث ضعيف؛ Gن فيه رشيد بن سعد، جرح!ه 1/174) أخرجه ابن ماجه في الطھارة، باب: الحياض: (6(
 )). 1/94وأبو حاتم (نصب الراية: ( النسائي وابن حبان

)، ومسلم في الطھارة، ب!اب: 1/16) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد: (7(
 )). 1/210)، والذنوب: الدلو العظيمة (المصباح: (1/236وجوب غسل البول: (

  ).1/8)، المغنى: (1/86)، المقدمات: (87) انظر: الرسالة (ص 8(
 ).1/8)، المغنى: 1/131) حكي عن ابن عمر وعبد هللا بن عمرو وأبى ھريرة (مصنف ابن أبي شيبة: (9(
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وســئل عــن التطهــري مبائــه: "هــو الطهــور مــاؤه، احلــل  �لقولــه الــيت ذكرناهــا، و 
  ، واعتبارا بسائر املياه.)1(ميتته"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������x�D%@א@�/�אx�D%@א@�/�אx�D%@א@�/�אx�D%@א@�/�אx�D%@א@�/�אx�D%@א@�/�אx�D%@א@�/�אx�D%@א@�/�א��������

امليــاه ضــربان: مطلــق ومضــاف، فــاملطلق: هــو مــا مل يتغــري أحــد أوصــافه مبــا 
خيالطه مما ينفك عنه غالبا مما ليس بقرار لـه وال حـادث عنـه، واملضـاف: هـو 

، واخلــــل، )3(، والعصــــفر)2(صــــفناه، مــــن ذلـــك املتغــــري بـــالزعفرانمـــا تغــــري مبـــا و 
واللــنب وغــريه، فأمــا املتغــري بــالطني، ففــي القســم األول؛ ألنــه قــراره وال ينفــك 

؛ ألنــه متولــد عنــه عــن طــول مكثــه، وكــذلك )4(عنــه غالبــا، وكــذلك الطحلــب
، ومـــا أشـــبهها، مث بعـــد هـــذا علـــى ضـــربني: طـــاهر وجنـــس، )5(تغيـــريه باحلمـــأة

، فــإن كــان طــاهرا ســلبه حكــم التطهــري )6(ك يرجــع إىل صــفة مــا تغــري بــهوذلــ
فقط، وكان طاهرا غري مطهر كسائر املائعات، وإن كان جنسا سـلبه الصـفتني 

  مجيعا.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJxx�:@א@�/�אxx�:@א@�/�אxx�:@א@�/�אxx�:@א@�/�אxx�:@א@�/�אxx�:@א@�/�אxx�:@א@�/�אxx�:@א@�/�א��������

قـد بينــا أن مــا خالطـه الزعفــران والعصــفر، وغــّري ذلـك أوصــافه، فإنــه خيرجــه 
أنـــه علــــى إطالقــــه وأن  )8(أىب حنيفــــة ، وعنــــد)7(عـــن إطالقــــه ويســــلبه التطهـــري

التطهري جائز به إال أن يكون عن طـبخ فـال جيـوز، ودليلنـا: أنـه تغـري مبـا لـيس 

                                                

)، والنسائي في الطھارة، ب!اب: م!اء البح!ر: 1/64) أخرجه أبو داود في الطھارة، باب: الوضوء بماء البحر: (1(
الترمذي في الطھارة، باب: ما ج!اء )، و1/136)،وابن ماجه في الطھارة، باب: الوضوء بماء البحر: (1/44(

 .)1/101في ماء البحر أنه طھور، وقال: حديث حسن صحيح: (
 )). 3/670) الزعفران: معروف، وزعفر الثوب: صبغه به (الصحاح: (2(
 .))3/750) العصفر: صبغ (الصحاح: (3(
 ).  369لمنير: (ص ))، المصباح ا1/171) الطحلب: شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلوه (الصحاح: (4(
 ). 153) الحمأة: طين أسود (المصباح المنير ص 5(
 ) في (م): يغيره. 6(
 )، إذا غير أحد أوصافه. 15)، الكافي (ص 87) انظر: الرسالة (ص 7(
 ): مادام باقيا على وقته وسيM منه.1/19)، مختصر القدوري: (15) انظر: مختصر الطحاوي (ص 8(
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بقـــرار لـــه وال متولـــد عنـــه، بـــل مبـــا ينفـــك عـــن خمالطتـــه غالبـــا، فأشـــبه إذا تغـــري 
  بنجاسة أو بطبخ.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������x���Ka��8�I�L@א@�/�אx���Ka��8�I�L@א@�/�אx���Ka��8�I�L@א@�/�אx���Ka��8�I�L@א@�/�אx���Ka��8�I�L@א@�/�אx���Ka��8�I�L@א@�/�אx���Ka��8�I�L@א@�/�אx���Ka��8�I�L@א@�/�א��������
، ومـا مل يتغـري طـاهر إذا )1(الف فيهفأما ما تغري بالنجاسة فإنه جنس ال خ

إال أنـــه يف احلكـــم طـــاهر مطهـــر، وال  )2(كـــان كثـــريا، وإن كـــان يســـريا فمكـــروه
حد يف ذلك سوى التغيري، وقال أبو حنيفة: كل ماء حلته النجاسة جنس إال 
أن يكـــون مـــن الكثـــرة حبيـــث يعلـــم أن النجاســـة مل تصـــل إىل مجيعـــه، واعتبـــار 

ودليلنـا: قـول اهللا عـز  )3(حـد طرفيـه بتحـرك اآلخـرذلك عنـده بـأن ال يتحـرك أ
: �، فعـــم، وقولـــه )�m�m�m�mm��l��k��j��i��h���gm��l��k��j��i��h���gm��l��k��j��i��h���gm��l��k��j��i��h���gllll)4 وجـــل:

، )5("املاء ال ينجسـه شـيء إال مـا غـّري أحـد أوصـافه: لونـه أو طعمـه أو رحيـه"
يف حـــديث بئـــر بضـــاعة: "خلـــق اهللا املـــاء طهـــورا ال ينجســــه  – � -(وقولـــه 

)، وألنه مل يتغري من جنـس كمـا )7)(6(و رحيه"شيء إال ما غـري لونه أو طعمه أ
لــو مل تضــطرب جنباتــه، وألن هــذا يــؤدي إىل تنجــيس امليــاه كلهــا؛ ألننــا نعلــم 
أن البحار واألار ال تنفك من وقوع النجاسـة فيهـا، فـإذا كـان ذلـك املوضـع 

  جنس جيب تنجيس ما جاوره وميتد ذلك إىل مجيعه، وذلك فاسد.
��������
��������
��������

                                                

 ). 15)، الكافي (ص 1/163)، الذخيرة: (1/86)، المقدمات: (88) انظر: الرسالة (ص 1(
 ). 1/164)، الذخيرة: (1/216)، التفريع: (88) انظر: الرسالة (ص 2(
 ). 1/21)، مختصر القدوري: (16) انظر: مختصر الطحاوي (ص 3(
 . 11) سورة اGنفال، ا{ية: 4(
 ) سبق تخريج الحديث. 5(
 ) سبق تخريج الحديث. 6(
 بين قوسين سقط من (م). ) ما7(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������6����L�_6א����L�_6א����L�_6א����L�_6א����L�_6א����L�_6א����L�_6א����L�_א��������x/�@א�I�L8�ZLDא��x/�@א�I�L8�ZLDא��x/�@א�I�L8�ZLDא��x/�@א�I�L8�ZLDא��x/�@א�I�L8�ZLDא��x/�@א�I�L8�ZLDא��x/�@א�I�L8�ZLDא��x/�@א�I�L8�ZLDא����������
، فصــــاعدا أن االعتبــــار يف ذلــــك بــــالتغري، )1(ووافقنــــا الشــــافعي يف القلتــــني

، فيمـا قصـر عنهمـا فقـال: يـنجس بـنفس خمالطـة النجاسـة لـه تغـري )2(وخالفنا
ــــــى ضــــــرب مــــــن  ــــــالعراقى عل ــــــده مخســــــمائة رطــــــل ب أو مل يتغــــــري، وقــــــدرمها عن

تغري من النجاسـة كـالقلتني، وألنـه ، وألنه مل ي)4(، ودليلنا ما قدمناه)3(التقريب
خمالط ملا مل يغلب عليه، فلم ينقله عن حكمه أصله الطاهرات، وألن كل ما 
مل ينقل املاء من حكمه إذا كان قدره قلتـني، فكـذلك إذا قصـر عنهمـا أصـله 

  سائر األشياء املخالطة له وما يستعمل فيه.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������x12$LS@א@�/�אx12$LS@א@�/�אx12$LS@א@�/�אx12$LS@א@�/�אx12$LS@א@�/�אx12$LS@א@�/�אx12$LS@א@�/�אx12$LS@א@�/�א��������

، إذ )6(، خالفــــا ألىب يوســــف)5(احلــــدث طـــاهر واملـــاء املســــتعمل يف طهـــارة
يقول: إنه جنس؛ لعموم الظواهر، وألنه ماء القى جسـما طـاهرا فلـم ينجسـه،  

  كما لو استعمل يف تربد أو تنظف.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77xxxxxxxx��������
يف  )8(، خالفــــا ألىب حنيفــــة والشــــافعي)7(والتطهــــري بــــه مكــــروه غــــري حمظــــور

`���m�m�m�m��_��_��_��_����������b��a��`��b��a��`��b��a��`��b��aقوهلمـــــا: إنــــــه كســــــائر املائعـــــات؛ لقولــــــه عــــــز وجــــــل: 

                                                

) القلتان: واحدتھما قلة وھي الجرة سميت بذلك؛ Gن الرجل العظ!يم يقلھ!ا بيدي!ه أي يرفعھ!ا، وھ!ي تس!ع ف!رق، 1(
 )).  7، المطلع (ص 514(المصباح المنير (ص  �والفرق يسع أربعة أصواع بصاع النبي 

 لكMم. ) كذا في (ق) والصواب: وخالفنا، لمقابلة وافقنا في أول ا2(
 ). 9)، مختصر المزنى (5-1/4)، اGم: (1/163)، الذخيرة: (15) انظر الكافي (ص 3(
 ) وھو عموم النصوص من الكتاب والّسنة. 4(
 ). 16)، الكافي (ص 1/165)، الذخيرة: (1/4) انظر: المدونة: (5(
نص!!اري الك!!وفي )، واب!!و يوس!!ف: ھ!!و يعق!وب ب!!ن إب!!راھيم ب!!ن ص!!بيب ا16G) انظ!ر مختص!!ر الطح!!اوي (ص 6(

البغدادي، صاحب اNمام أبو حنيفة وتلميذه كان فقيھا من ُحفَّ!اظ الح!ديث، وھ!و أول م!ن دع!ى قاض!ي القض!اة، 
)، س!!ير أع!!Mم 3/253ھ!!ـ) (أخب!!ار القض!!اة:  182ح!!دث عن!!ه أحم!!د ب!!ن حنب!!ل وأس!!د ب!!ن الف!!رات وغيرھم!!ا (ت 

 ).  8/535النبMء: (
 ). 16)، الكافي (ص 1/4) انظر: المدونة: (7(
 ).1/203)، المجموع: (16) انظر: مختصر الطحاوي (ص 8(
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ccccllll)1( ،:والطهور: الطاهر املطهر، وقوله �m�m�m�m��k��j��i��h���g��k��j��i��h���g��k��j��i��h���g��k��j��i��h���g
m��lm��lm��lm��lllll)2( اغتسـلت  �، فعم كل أحواله، وري أن بعـض أزواج النـيب

مل ليغتسـل منهـا أو ليتوضـأ، فقالـت: إين كنـت جنبـا  �يف جفنة فجاء النيب 
اقيــة  ، وروي: "ال جنابــة عليــه"، وألن أوصــافه ب)3(فقــال: "إن املــاء ال جينــب"

  كالذي مل يستعمل.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJ��������xN2L�3א���a8�/א����xN2L�3א���a8�/א����xN2L�3א���a8�/א����xN2L�3א���a8�/א����xN2L�3א���a8�/א����xN2L�3א���a8�/א����xN2L�3א���a8�/א����xN2L�3א���a8�/א������������

mmmm��g��g��g��g ؛ لقولـه تعـاىل:)5(خالفا ألىب حنيفة )4(وال جيوز الوضوء بنبيذ التمر
j��i��hj��i��hj��i��hj��i��hllll)6( فلـــم جيعـــل بـــني املـــاء والصـــعيد واســـطة، واملخـــالف ،

جيعل بينهما واسـطة وهـي النبيـذ، وألنـه مـائع ال جيـوز الوضـوء بـه حضـرا، فلـم 
ئر املائعات، عكسـه املـاء ملـا جـاز التطهـري جبميـع أنواعـه حضـرا جيز سفرا كسا

  جاز التطهر به سفرا.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJ��������xWDP���W��T;'�_��.�/�@0ذא�و,���6אxWDP���W��T;'�_��.�/�@0ذא�و,���6אxWDP���W��T;'�_��.�/�@0ذא�و,���6אxWDP���W��T;'�_��.�/�@0ذא�و,���6אxWDP���W��T;'�_��.�/�@0ذא�و,���6אxWDP���W��T;'�_��.�/�@0ذא�و,���6אxWDP���W��T;'�_��.�/�@0ذא�و,���6אxWDP���W��T;'�_��.�/�@0ذא�و,���6א��������

 )8(، إذا مات يف املاء مل ينجسـه)7(ما ال نفس له سائله: كالذباب والصرار
، : "إذا وقـــع الـــذباب يف إنـــاء أحـــدكم فـــاملقوه�؛ لقولـــه )9(خالفـــا للشـــافعي

فــــــإن يف إحــــــدى جناحــــــه دواء، ويف اآلخــــــر داء، وإنــــــه يقــــــدم الــــــداء ويــــــؤخر 

                                                

 . 48) سورة الفرقان، ا{ية: 1(
 . 11) سورة اGنفال، ا{ية: 2(
    )، واب!ن ماج!ه 1/141)، والنس!ائي ف!ي المي!اه: (1/55) أخرجه أبو داود ف!ي الطھ!ارة، ب!اب: الم!اء H يجن!ب: (3(

)، والترم!ذي ف!ي الطھ!ارة، ب!اب: الرخص!ة ف!ي 1/132ة: (في الطھ!ارة، ب!اب: الرخص!ة بفض!ل وض!وء الم!رأ
 )، في رواية النسائي: "H ينجسه شيء".   1/94فضل طھور المرأة، وقال: حسن صحيح: (

 ). 15)، الكافي (ص 1/4) انظر: المدونة: (4(
 ).15) انظر: مختصر الطحاوي (ص 5(
  . 6) سورة المائدة، ا{ية: 6(
ل ويقف!ز ويطي!ر والن!اس تظن!ه الجن!دب، والجن!دب يك!ون ف!ي الب!راري (المص!باح ) الصرار: طائر يطي!ر باللي!7(

 ). 338المنير: 
 ). 16)، الكافي (ص 48) انظر: المدونة (ص 8(
  .))8)، مختصر المزنى (ص 1/5) في أحد قوليه (انظر اGم: (9(
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، وهــــذا يــــدل علــــى أنـــــه ال ينجســــه وإال كــــان أمــــرا بإضــــاعة املــــال، )1(الــــدواء"
واإلمجاع من األمة يف سـائر األعصـار علـى جـواز أكـل اخلـل الـذي متـوت فيـه 

  . )2(الدود
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010xxxxxxxx��������

يف مـاء نظـر، فـإن مل يغـريه  فإذا ثبت أنه ال ينجس ما مات فيه: فإن مات
فاملــــاء مطلــــق علــــى أصــــله قبــــل موتــــه فيــــه، فــــإن غــــريه ســــلبه التطهــــري وجعلــــه 

  . )4(، كسائر األشياء الطاهرة)3(مضافا
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJ��������x0ذא�.����6א@�/���5אنx0ذא�.����6א@�/���5אنx0ذא�.����6א@�/���5אنx0ذא�.����6א@�/���5אنx0ذא�.����6א@�/���5אنx0ذא�.����6א@�/���5אنx0ذא�.����6א@�/���5אنx0ذא�.����6א@�/���5אن��������

أمــا مــا لــه نفــس ســائله إذا مــات يف املــاء: فــإن كــان مــن دواب الــرب فعقــد 
قليلهــا كــان أو كثــريا ال حيــل شــربه، وال  : أنــه إن تغــري فهــو جنــس)5(البــاب فيــه

بيعــه وال اســتعماله يف طهــارة وال أكــل شــيء عجــن بــه، وإن مل يتغــري فهــو يف 
احلكـــم طـــاهر مطهـــر إال أنـــه يكـــره اســـتعماله إذا كـــان قلـــيال أو كانـــت البئـــر 

منها بقدر ما تطيب بـه الـنفس لـيس يف ذلـك  )6(صغرية، ويستحب أن يطرح
  .)7(ثرة املاء وقلته، وصغر البئر وكربهاحد، وإمنا هو على حسب ك

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJ��������x/�@א@�/��6א���������.���دوא�א@�/��6א@�/x.���دوא�א@�/��6א@�/x.���دوא�א@�/��6א@�/x.���دوא�א@�/��6א@�/x.���دوא�א@�/��6א@�/x.���دوא�א@�/��6א@�/x.���دوא�א@�/��6א@�/x.���دوא
وأمـــا دواب املــــاء الـــيت ال تعـــيش إال فيـــه كالســـمك والســـرطان والســـلحفاة، 
وغري ذلـك فإنـه طـاهر يف عينـه ال يـنجس إذا مـات، وال يـنجس مـا مـات فيـه 

ن جهـــة اإلضـــافة تغـــري أو مل يتغـــري، إال أنـــه إن غـــري املـــاء منـــع الوضـــوء بـــه مـــ
                                                

ة: "وأن!ه يق!دم ال!داء وي!ؤخر )، بدون لفظ!7/33) أخرجه البخاري في الطب، باب: إذا وقع الذباب في اNناء: (1(
 ). 2/1159الدواء"، وأخرجه بھذا اللفظ ابن ماجه في الطب، باب: يقع الذباب في اNناء: (

 ). 1/1882)، المجموع: (1/43) انظر: المغنى: (2(
 ) أي لم يكن مطلقا. 3(
 ). 16)، الكافي (ص 1/162/، الذخيرة: (1/4) انظر: المدونة: (4(
 ا يجمع الباب من أحكام. ) عقد الباب: أي م5(
 ) في (م): ينزح. 6(
 . 16)، الكافي 1/171)، الذخيرة: (1/93)، المقدمات: (1/4) انظر: المدونة: (7(
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يف البحر: "هو الطهور ماؤه، احلـل  �، واألصل يف هذه اجلملة قوله )1(فقط
، وألنــــــه ال حيتــــــاج إىل ذكــــــاة فلــــــم تلحقــــــه جناســــــة كســــــائر الطعــــــام )2(ميتتــــــه"

  والشراب.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJ��������xnDfא���^�xnDfא���^�xnDfא���^�xnDfא���^�xnDfא���^�xnDfא���^�xnDfא���^�xnDfא���^���������

(خالفــــا  )3(الكلـــب طـــاهر، وســـؤره مكـــروه، ويف احلكـــم أنـــه طـــاهر مطهـــر
: ألنـه حـي فأشـبه احليـوان، )5(الكلـب جنـس ودليلنـا) يف قولـه: إن )4(للشافعي

وألن كـــل حـــي جنـــس بعـــد املـــوت، فـــإن احليـــاة علـــة لطهارتـــه كســـائر احليـــوان، 
، ومل يـأمر )�m�m�m�m{����z��y��x{����z��y��x{����z��y��x{����z��y��xllll)6ويدل على طهارة سؤره قولـه تعـاىل: 

وسئل عن احلياض اليت بني مكة واملدينة تردها الكـالب  – �بغسله، وقوله 
، )7(ا مــا محلــت يف بطوــا ولكــم مــا بقــى شــرابا وطهــورا"فقــال: "هلــ -والســباع

، فنقـــول: ألنـــه غســـل مقيـــد بعـــدد )8(ويـــدل علـــى أن غســـل اإلنـــاء منـــه تعبـــد
  فأشبه الوضوء. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJ��������xnDfא���C�O�1א�'���0ذא�و���S{xnDfא���C�O�1א�'���0ذא�و���S{xnDfא���C�O�1א�'���0ذא�و���S{xnDfא���C�O�1א�'���0ذא�و���S{xnDfא���C�O�1א�'���0ذא�و���S{xnDfא���C�O�1א�'���0ذא�و���S{xnDfא���C�O�1א�'���0ذא�و���S{xnDfא���C�O�1א�'���0ذא�و���S{��������
الكلـب يف اإلنـاء غسـل سـبعا للخـرب؛ وهـو  )9(إذا ثبت أنه طاهر، فإذا ولغ

، وذلـك )10(يف إنـاء أحـدكم فليغسـله سـبع مـرات" : "إذا ولغ الكلـب�قوله 
تعبد عندنا ال لنجاساته، وال خيتلـف املـذهب أن اإلنـاء يغسـل مـن ولوغـه إذا  

                                                

 ). 16)، الكافي (ص 1/93) انظر: المقدمات: (1(
 ) سبق تخريج الحديث. 2(
 ).  1/214)، التفريع: (1/605) انظر: المدونة: (3(
 ).1ختصر المزنى (ص )، م1/6) انظر: اGم: (4(
 ) ما بين قوسين سقط من (ق). 5(
 . 4) سورة المائدة، أ{ية: 6(
)، بلف!ظ: "لھ!ا م!ا حمل!ت ف!ي بطونھ!ا، ولن!ا م!ا غي!ر 1/173) أخرجه ابن ماجه في الطھارة، ب!اب: الحي!اض: (7(

 ). 1/136طھور" وھو معلول بعبد الرحمن بن زيد ضعيف H يحتج بأمثاله (نصب الراية: (
   .))1/63التعبد: معناه أنَّا H نعلم مصلحته، H أنه ليس فيه مصلحة ( الذخيرة: () 8(
 ) في (ق): أولغ.  9(
 ). 1/234) أخرجه مسلم في الطھارة، باب: حكم ولوغ الكلب: (10(
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: )1(كان فيه ماء، فأما إذا كان فيه لنب أو خل أو عسل، ففي غسله روايتـان
فإذا قلنا: إنه يغسل فلعموم اخلرب، وقياسا على املـاء، وإذا قلنـا: إنـه ال يغسـل 

ألن الغســل مــن ولوغــه تعبــد ال تعــرف ِعلتــه فــال يقــاس عليــه، واخلــرب وارد يف فــ
املاء، فال جيوز تعديه، وألن املاء خيف أمره لكثرتـه، وعـدم التشـاح فيـه، وألنـه 

  ال خطر لثمنه، وسائر األطعمة واألشربة خبالفه.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJ��������xع��Sא'��وא�NFaא���^�xع��Sא'��وא�NFaא���^�xع��Sא'��وא�NFaא���^�xع��Sא'��وא�NFaא���^�xع��Sא'��وא�NFaא���^�xع��Sא'��وא�NFaא���^�xع��Sא'��وא�NFaא���^�xع��Sא'��وא�NFaא���^���������

ال يتـــوقى النجاســـات مـــن اخلمـــر ؛ ألنـــه )2(ويكـــره الوضـــوء بســـؤر النصـــراين
ــــدجاج  ــــوقى النجاســــات كال ــــوان ال يت ــــر، وكــــذلك ســــؤر كــــل حي وأكــــل اخلنزي

  ، وسائر السباع، وكل هذا كراهية وليس بتحرمي.)3(املخالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

)، التفري!ع: 1/5) روى ابن القاسم عن اNمام مالك نفى غسله، وروى اب!ن وھ!ب عن!ه إثبات!ه (انظ!ر المدون!ة: (1(
)1/14 .( 

 )، والحكم يشمل جميع المشركين. 1/179) انظر: الذخيرة: (2(
 ) الدجاج المخMة: يعني بھا الدجاج المرسل الذي يجوب الشوارع فيأكل العذرة وغيرھا. 3(
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88888888/�.
�Wא��/�.
�Wא��/�.
�Wא��/�.
�Wא��/�.
�Wא��/�.
�Wא��/�.
�Wא��/�.
�Wא����������

، ودم ِعّلـــة )2(، ودم نفـــاس)1(الـــدماء الـــيت تزجيهـــا الـــرحم ثالثــــة: دم حـــيض
ا دم احلـــــيض والنفـــــاس فيمنعـــــان وجـــــوب ، فأمـــــ)3(وفســـــاد وهـــــو االستحاضـــــة

الصـــالة وصـــحة فعلهـــا، ومينعـــان صـــحة الصـــوم دون وجوبـــه، وفائـــدة (الفـــرق 
، أمــا إذا زاال لــزم قضــاء الصــوم، ومل يلــزم قضــاء الصــالة، ومينعــان )4(بينهمــا)

اجلماع يف الفرج وما دونه، ومينعان الطواف ومس املصحف ودخـول املسـجد 
  واالعتكاف.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1xxxx 5(نعهما قراءة القرآن خالف فيهويف م(.  
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������x/�S;aوא���P�!א�MD��AgFא���Vو��a.�MD��1��
�א��MD��AgFא!���Pوא�x/�S;aא��Vو��a.�MD��1��
�א��MD��AgFא!���Pوא�x/�S;aא��Vو��a.�MD��1��
�א��MD��AgFא!���Pوא�x/�S;aא��Vو��a.�MD��1��
�א��MD��AgFא!���Pوא�x/�S;aא��Vو��a.�MD��1��
�א��MD��AgFא!���Pوא�x/�S;aא��Vو��a.�MD��1��
�א��MD��AgFא!���Pوא�x/�S;aא��Vو��a.�MD��1��
�א��MD��AgFא!���Pوא�x/�S;aא��Vو��a.�MD��1��
��������א�

 -رضـي اهللا عنهـا –فلمـا روي عـن عائشـة  )6(فأما منعهما وجوب الصـالة
، وألن )7(أـــا قالـــت: "كنـــا نـــؤمر بقضـــاء الصـــوم، وال نـــؤمر بقضـــاء الصـــالة"

  .)8(ذلك إمجاع
  

                                                

 )). 39مع شرح الرصاع (ص  –) الحيض: دم يلقيه الرحم إذا بلغت المرأة (حدود ابن عرفة 1(
 )).41(حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع (ص ) النفاس: دم إلقاء حمل 2(
 ). 40حدود ابن عرفة (ص  -)135) اHستحاضة: استمرار الدم بعد تجاوز أيام الحيض (المغرب (ص 3(
 ) في (ق): ذلك. 4(
) فقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم ع!ن اNم!ام مال!ك ج!واز قراءتھ!ا، وروى أش!ھب منعھ!ا (انظ!ر التفري!ع: 5(

)1/206 .(( 
 ). 31)، الكافي (ص 86، الرسالة (ص 1/9206)، التفريع: (56-1/55) انظر: المدونة: (6(
)، ومس!لم ف!ي الح!يض، ب!اب وج!وب 1/83) أخرجه البخاري في الحيض، باب: H تقضي الحائض الص!Mة: (7(

 ). 1/265قضاء الصوم على الحائض دون الصMة: (
)، المجم!!!وع: 1/54)، بداي!!!ة المجتھ!!!د: (2/3298(للن!!!ووي:  –)، ش!!!رح مس!!!لم 37) انظ!!!ر: اNجم!!!اع (ص 8(

 ). 1/65)، فتح الباري: (2/318(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ!א��a.�MD��1��
����������1$O��Pא��1$O��P�xAgFא��1$O��P�xAgFא��1$O��P�xAgFא��1$O��P�xAgFא��1$O��P�xAgFא��1$O��P�xAgFא��1$O��P�xAgFא�xAgFא�
����a.�MD��1א!א�
����a.�MD��1א!א�
����a.�MD��1א!א�
����a.�MD��1א!א�
����a.�MD��1א!א�
����a.�MD��1א!א�
����a.�MD��1א!א�
ـــه: "دعـــي الصـــالة أيـــام أقرائـــك" )1(أمـــا منعهـــا مـــن صـــحة فعلهـــا ، )2(فلقول

وألما مينعان رفـع احلـدث فمنعـا  ،)3(وقوله: "إذا كان فأمسكي عن الصالة"
  األداء، وال خالف أيضا يف ذلك. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ_�/�S;aوא���P�EDم���F4دא/�א���a.�MD��1��
��������xא�
��4��a.�MD��1دא/�א��Fم����P�EDوא��S;a/�_א�
��4��a.�MD��1دא/�א��Fم����P�EDوא��S;a/�_א�
��4��a.�MD��1دא/�א��Fم����P�EDوא��S;a/�_א�
��4��a.�MD��1دא/�א��Fم����P�EDوא��S;a/�_א�
��4��a.�MD��1دא/�א��Fم����P�EDوא��S;a/�_א�
��4��a.�MD��1دא/�א��Fم����P�EDوא��S;a/�_א�
��4��a.�MD��1دא/�א��Fم����P�EDوא��S;a/�_א��Vא��x�Vא��x�Vא��x�Vא��x�Vא��x�Vא��x�Vא��x�Vא����������
، وكــذلك ال خــالف أمــا ال )4(لصــوم فــال خــالف فيــهفأمــا منعهمــا فعــل ا

حـديث عائشـة  )7(، ويدل (على ذلـك))6(، وإن منعا أداءه)5(مينعان (وجوبه)
: أا قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم، وال نـؤمر بقضـاء -رضي اهللا عنها  –

والفـــرق بينهمـــا حلـــوق املشـــقة يف قضـــاء الصـــالة لتكرارهـــا وكـــون  ..)8(الصـــالة
إىل فـــوات مـــا جيـــب يف املســـتأنف إال باملداومـــة إىل أن يفـــرغ مـــن  ذلـــك مؤديـــا

  املاضي، والصوم خبالفه؛ ألنه غري متكرر وال يؤدي إىل ضيق أو حرج.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������x/�S;aوא���P�EDج��N;�2ع��6א�Qא��a.�MD��1��
��������א�
����a.�MD��1א�2Qع��6א�;Nج����P�EDوא�x/�S;aא�
����a.�MD��1א�2Qع��6א�;Nج����P�EDوא�x/�S;aא�
����a.�MD��1א�2Qع��6א�;Nج����P�EDوא�x/�S;aא�
����a.�MD��1א�2Qع��6א�;Nج����P�EDوא�x/�S;aא�
����a.�MD��1א�2Qع��6א�;Nج����P�EDوא�x/�S;aא�
����a.�MD��1א�2Qع��6א�;Nج����P�EDوא�x/�S;aא�
����a.�MD��1א�2Qع��6א�;Nج����P�EDوא�x/�S;aא�

�m�m�m�m��y�x��w��y�x��w��y�x��w��y�x��w وأمــا منعهمــا مــن اجلمــاع يف الفــرج فلقولــه عــز وجــل:
zzzzllll�)9( ة بذلك، وال خالف فيه، واألخبار متظاهر)10(.   

                                                

 ). 31)، الكافي (ص 374)، الذخيرة (ص 1/135) انظر: المقدمات: (1(
)، وابن ماجه ف!ي الح!يض، 1/209) أخرجه أبو داود في الحيض، باب: من قال: تغتسل من طھر إلى طھر: (2(

)، والترم!ذي ف!ي الح!يض، ب!اب: م!ا ج!اء أن المستحاض!ة 1/204أقرانھ!ا: (باب: المستحاضة الت!ي ع!دت أي!ام 
تتوضأ لكل صMة، وق!ال: ھ!ذا ح!ديث تف!رد ب!ه ش!ريك ع!ن أب!ى اليقط!ان، وق!ال اب!ن حج!ر: إن إس!ناده ض!عيف 

 ). 1/170(تلخيص الحبير: (
بلت الحيض فدعى الصMة"، )، بلفظ: " فإذا أق1/262أخرجه مسلم في الحيض، باب: المستحاضة وغسلھا وصMتھا: () 3(

 ). 1/197وھو بلفظ المصنف عند أبى داود في الطھارة، باب: من قال: إذا قبلت الحيضة تدع الصMة: (
 ). 1/308)، المغنى: (37) انظر: اNجماع (ص 4(
 ) في (ق)، و (م): مطموسة. 5(
 ) أي أنه H يصح معھما الصيام من غير إسقاط وجوبه.6(
   ) في (ق): عليه.7(
) س!!بق تخ!!ريج الح!!ديث، ووج!!ه الدHل!!ة من!!ه م!!ن ب!!اب الل!!زوم، أي إذا أم!!ر بقض!!اء الص!!وم دل عل!!ى أنھ!!ا كان!!ت 8(

: "أليس!ت إح!داكن �ممنوعة من صومه، وقد أخرج البخاري في الح!يض، ب!اب: ت!رك الح!ائض الص!وم عن!ه 
 ).  1/78إذا حاضت H تصوم وH تصلي...": (

 . 222) سورة البقرة، ا{ية: 9(
 ).2/274)، المجموع: (1/333) انظر: المغنى: (10(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66xxxxxxxx��������
وغـريه  )3(ألصـبغ )2(، فممنـوع عنـدنا، خالفـا)1(فأما الوطء فيما دون الفرج

ســــئل  �فعــــم، وروي أن النــــيب  )�m�m�m�mz��y��x��wz��y��x��wz��y��x��wz��y��x��wllll)4 لقولــــه:
للرجـل مـن امرأتـه إذا حاضـت فقـال: "مـا فـوق اإلزار، ولـيس لـه مـا  عما حيـل

  وطء يف الفرج.، وألنه وطء مقصود يف العادة كال)5(دونه"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ��������x1S�و,��1א��NC%א��

م��Vאز�א��ط/�$8�x1S�و,��1א��NC%א��

م��Vאز�א��ط/�$8�x1S�و,��1א��NC%א��

م��Vאز�א��ط/�$8�x1S�و,��1א��NC%א��

م��Vאز�א��ط/�$8�x1S�و,��1א��NC%א��

م��Vאز�א��ط/�$8�x1S�و,��1א��NC%א��

م��Vאز�א��ط/�$8�x1S�و,��1א��NC%א��

م��Vאز�א��ط/�$8�x1S�و,��1א��NC%א��

م��Vאز�א��ط/�$8���������

؛ )7(، خالفــا ملــن أجــازه)6(وال جيــوز وطؤهــا بعــد انقضــاء الــدم وقبــل الُغســل
، معنـــاه فـــإذا فعلـــن التطهـــري، وانقطـــاع الـــدم )�m�m�m�m£��¢£��¢£��¢£��¢llll)8 لقولـــه تعـــاىل:

الذي به تطهـر، لـيس مـن فعلهـا، وألـا حـائض انقطـع دمهـا فأشـبه انقطاعـه 
  ومل مير ا وقت الصالة. )9(ل العشرة األيامقب

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88xxxxxxxx��������
رضـــــي اهللا  –لعائشـــــة  �؛ لقولـــــه )10(واالســـــتمتاع ـــــا فـــــوق اإلزار جـــــائز

، قولـه: "للرجـل مـن )11("شدي عليك إزارك مث عودي إىل مضجعك" -عنها
                                                

 ) في (م): دونه. 1(
 ).1/376)، الذخيرة: (1/209)، التفريع: (1/57) انظر: المدونة: (2(
)، وأص!بغ ھ!و: أب!و عب!د هللا أص!بغ ب!ن 1/376)، ال!ذخيرة: (1/136) ھو قول أصبغ وابن حبي!ب (المق!دمات: 3(

لمصري، ك!ان فقي!ه بل!ده ل!ه تفس!ير غري!ب الموط!أ، وس!ماع ع!ن أب!ن الفرج بن سعيد بن نافع القرشي اGموي ا
 ).2/56)، الشذرات: 1/299ھـ) (انظر الديباج: ( 225القاسم وآداب القضاء (ت 

 . 222) سورة البقرة، ا{ية: 4(
 ) في (م): إزارھا.5(
زار والتعف!ف ع!ن ذل!ك )، بلفظ: "ما ف!وق ا1/146N) أخرجه أبو داود في الطھارة، باب: ما جاء في المذى: (6(

)، 1/57) انظ!!ر: الموط!!أ: (3). (1/167أفض!!ل"، وق!!ال: ل!!يس ب!!القوى، وف!!ي إس!!ناده بقي!!ة (تلخ!!يص الحبي!!ر: (
 ). 31) الكافي (ص 1/209التفريع: (

) أجازه أبو حنيفة إن انقطع الدم Gكثر الحيض، وإن انقطع ل!دون ذل!ك ل!م ي!بح وطؤھ!ا حت!ى تغتس!ل (مختص!ر 7(
 ). 22الطحاوي (ص 

 ). 222) سورة البقرة، أ{ية: 8(
 ) في (م): عشرة أيام. 9(
 ). 31)، الكافي (ص 1/209)، التفريع: (1/57) انظر: المدونة: (10(
)، ھ!و مرس!ل، وق!د روى ح!ديث بمعن!اه ف!ي الص!حيحين. (انظ!ر: ص!حيح 1/58) أخرجه مالك في الموطأ: (11(

ف!!ي الح!!يض، ب!!اب: مباش!!رة الح!!ائض ف!!وق )، ومس!!لم 1/78البخ!!اري ف!!ي الح!!يض، ب!!اب: مباش!!رة الح!!ائض: (
 ).  1/242اNزار: (
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، وألن املنع من الفـرج ومـا دونـه )1(احلائض ما فوق اإلزار، وليس له ما دونه"
  األذى، وذلك مأمون فيما فوق اإلزار.   ألجل مالقاة
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJ��������xxא�%�א�?.�/�S;aوא���P�!א��a.�1د��xxא�%�א�?.�/�S;aوא���P�!א��a.�1د��xxא�%�א�?.�/�S;aوא���P�!א��a.�1د��xxא�%�א�?.�/�S;aوא���P�!א��a.�1د��xxא�%�א�?.�/�S;aوא���P�!א��a.�1د��xxא�%�א�?.�/�S;aوא���P�!א��a.�1د��xxא�%�א�?.�/�S;aوא���P�!א��a.�1د��xxא�%�א�?.�/�S;aوא���P�!א��a.�1د����������

فألمــرين: أحــدمها: منعهمــا مــن دخــول املســجد،  )2(وأمــا منعهمــا الطــواف
وقـــد دللنـــا عليـــه فيمـــا تقـــدم، واآلخـــر أن الطـــواف ال يصـــح إال بطهـــارة، وأمـــا 

  ما تقدم. منعهما مس املصحف وقراءة القرآن، فقد ذكرناه في
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJ��������xx�fL�_א�?.�/�S;aوא���P�!א��a.�1د��xx�fL�_א�?.�/�S;aوא���P�!א��a.�1د��xx�fL�_א�?.�/�S;aوא���P�!א��a.�1د��xx�fL�_א�?.�/�S;aوא���P�!א��a.�1د��xx�fL�_א�?.�/�S;aوא���P�!א��a.�1د��xx�fL�_א�?.�/�S;aوא���P�!א��a.�1د��xx�fL�_א�?.�/�S;aوא���P�!א��a.�1د��xx�fL�_א�?.�/�S;aوא���P�!א��a.�1د����������

: فألمــــا مينعـــان شــــرطني مـــن شــــروطه ومهــــا: )3(وأمـــا منعهمــــا االعتكـــاف
دخول املسجد، وصحة الصـوم، وال مينعـان وجوبـه ألمـا لـو نـذرتاه يف حـال 
احلــيض والنفــاس أمــا يفعالنــه بعــد الطهــر للزمهمــا إذا طهرتــا، فأمــا إن نــذرتا 

ن تعتكفـا حـال احلـيض والنفــاس فـال يلزمهمـا ســواء نـذرتاه يف املـدة أو قبلــه؛ أ
ألن ذلك نذر معصية كما لو نذر إنسان صوم يوم النحر والفطر، فـإن قيـل: 
فمــا الفــرق بــني هــذا وبــني أن ينــذر اعتكــاف ليلــة، مل قلــتم علــى قــول بعــض 

كـذلك جيـب أصحابكم يلزمه يوم وليلة؟ فإن كان الليل ال يصح فيـه الصـوم،  
أن يكــون زمــان احلــيض والنفــاس، قلنــا: ال جيــب ذلــك والفــرق بينهمــا واضــح 
وهو: أن الليـل زمـان االعتكـاف علـى وجـه أال تـرى أنـه حيـرم عليـه يف ليلـه مـا 
حيرم عليه يف اره، ولو فعل يف ليله ما يفسـد اعتكافـه لبطـل اعتكافـه إال أنـه 

ل خروجــه مــن املســجد يكــون ال يصــح إفــراده؛ ألنــه تبــع لنهــاره، كمــا أن حــا
معتكفــا تبعــا حلــال حصــوله فيــه فــإذا كــان كــذلك فلــم ينــذر معصــية، وألزمنــاه 
يومــا وليلــة، ألن إجيــاب التبــع للمتبــوع ألنــه مشــروط بــه، كمــا لــو نــذر صــالة 

                                                

 ) سبق تخريج ھذا الحديث. 1(
 ). 33)، الكافي (ص 1/135) انظر: المقدمات: (2(
 ). 132)، الكافي (1/136) انظر: المقدمات: (3(
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لكـــان قـــد أوجـــب علـــى نفســـه التطهـــر هلـــا وزمـــان احلـــيض خبالفـــه؛ ألنـــه لـــيس 
ه، أال تــــرى أنــــه إذا طــــرأ علــــى بزمــــان لالعتكــــاف علــــى وجــــه ال تبعــــا وال غــــري 

  االعتكاف قطعه، وإذا طرأ عليه الليل مل يقطعه، واهللا أعلم.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111xxxxxxxx��������

فيهـــا متنـــاوال للحـــيض  )1(ومجيـــع مـــا ذكرنـــاه مـــن الظـــواهر وإن كـــان الـــنص
؛ ألن أحدا مل يفرق بينهمـا يف هـذه )2(وحده، فإن النفاس ملحق به باإلمجاع
  ارج من الفرج ال يكون إال مع البلوغ. األحكام، أو بالقياس وهو أنه دم خ

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJx��!�1,4אx��!�1,4אx��!�1,4אx��!�1,4אx��!�1,4אx��!�1,4אx��!�1,4אx��!�1,4א��������
، يف قولـــه: ثالثـــة أيـــام، )4(، خالفـــا ألىب حنيفـــة)3(وأقـــل احلـــيض ال حـــد لـــه

: "إذا كــان احلــيض فإنـــه دم �، يف قــول: إنــه يــوم وليلـــة؛ لقولــه )5(والشــافعي
ـــــك فأمســـــكي عـــــن الصـــــالة، وإذا كـــــان اآلخـــــر       أســـــود يعـــــرف فـــــإذا كـــــان ذل

      بـــــــأكثر مـــــــن وجـــــــوده ورؤيتـــــــه، وألن  )7(، فلـــــــم يعلقـــــــه)6(ي وصـــــــلي"فتوضـــــــئ
. فلـوال أنـه حـيض وإال مل تـؤمر )9(ترتك الصالة برؤيـة الـدم باإلمجـاع )8(املبتدأة

بإضــاعتها والتغريــر ــا، وألنــه دم يســقط فــرض الصــالة، فلــم يكــن ألقلــه حــد 
  خمصوص كالنفاس. 

                                                

 ) في (ق): النقص. 1(
 ).1/337) انظر: المغنى: (2(
 . )31)، الكافي (ص 1/206) انظر: التفريع: (3(
 ).22/23) انظر: مختصر الطحاوي: (4(
 ). 11)، مختصر المزنى: (ص 1/64) انظر: اGم: (5(
)، والنس!ائي ف!ي 1/197) أخرجه أبو داود ف!ي الطھ!ارة ف!ي ب!اب: م!ن ق!ال: إذا أقبل!ت الحيض!ة ت!دع الص!Mة: (6(

 : على شرط مسلم.)، وقال1/174)، والحاكم: (1/102الطھارة، باب: الفرق بين دم الحيض واHستحاضة: (
علق الصMة بوجود دم لم ينازع فيه أحد، فاHستدHل حينئ!ذ خ!ارج ع!ن موض!ع الن!زاع؛ Gن اGئم!ة  �) كونه 7(

يقولون بموجبه، وإنما المطلوب إثبات أن الحديث يبين أق!ل الح!يض أو أكث!ره، وھ!ذا الح!ديث ل!م يتط!رق ل!ذلك 
 فM شاھد فيه.  

لھ!!ا ح!!يض قب!!ل ذل!!ك، وكان!!ت ف!!ي س!!ن تح!!يض أمثالھ!!ا في!!ه (الفواك!!ه ال!!دواني:  ) المبت!!دأة: ھ!!ي الت!!ي ل!!م يتق!!دم8(
)1/117.( 

 ).1/327) انظر: المغنى: (9(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJ��������x��!א�N]>4x��!א�N]>4x��!א�N]>4x��!א�N]>4x��!א�N]>4x��!א�N]>4x��!א�N]>4x��!א�N]>4��������
قولـــه: إنـــه عشـــرة أيـــام؛  )2(، خالفـــا ألىب حنيفـــة)1(وأكثـــره مخســـة عشـــر يـــوم

، فوجــــب اســــتدامة ذلــــك مــــا مل مينعــــه )3(: "فامســــكي عــــن الصــــالة"�لقولــــه
: "متكـث إحـداكن نصـف عمرهـا ال تصـلي"، وروي: "شـطر �دليل، وقولـه 

، وذلــــك )5(، فســــوى بــــني مــــا تفعــــل فيــــه الصــــالة وبــــني مــــا ترتكهــــا)4(عمرهــــا"
يـــام، ويفـــرض الكـــالم يف أن أقـــل الطهـــر يقتضـــي أن يكـــون أكثـــر مـــن عشـــرة أ

مخسة عشر يوما، فإن مل يسلم خمالفنا دللنا عليـه يف موضـعه، وإن سـلم بنينـا 
ألقل الطهر وقتا مـن  )6(مسألتنا عليه، فقلنا: إن كل أيام من أيام الدم أبقيت

  الشهر، جاز أن يكون حيضا كالعشرة وما دوا.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJ��������xس�;a�1,4א�xس�;a�1,4א�xس�;a�1,4א�xس�;a�1,4א�xس�;a�1,4א�xس�;a�1,4א�xس�;a�1,4א�xس�;a�1,4א���������

، خالفـــا ألىب يوســـف إذ يقـــول: أقلـــه أحـــد عشـــر )7(فـــاسوال حـــد ألقـــل الن
؛ ألن ذلك تقدير يرجع إىل دعوى وال فصـل بـني مـدعيها وبـني مقابلـه )8(يوم

خلالفهما؛ ألن الرجوع يف ذلك إىل الوجود، وقد وجد كثري من النساء بنفس 
  .)9(الساعة والدفعة

��������
��������

                                                

 ).  31)، الكافي (ص 1/206)، التفريع: (1/54) انظر: المدونة: (1(
 ).22) انظر: الطحاوي (ص 2(
 ) سبق تخريج الحديث. 3(
، وقال البيھقي في المعرفة: ھ!ذا الح!ديث ي!ذكره بع!ض فقھائنـ!ـا، ) قال الحافظ ابن حجر: H أصل له بھذا اللفظ4(

)، وأخرجه اب!ن حب!ان ف!ي س!ننه بلف!ظ : "... فإنھ!ا 1/164وقد طلبته كثيرا فلم أجد له إسنادا (تلخيص الحبير: (
 تمكث شطر عمرھا H تصل".

 ) في (س): تتركه. 5(
 ) أبقيت سقطت من (ق)، (م). 6(
 ). 31)، الكافي (ص 1/207)، التفريع: (1/59) انظر: المدونة: (7(
 ).1/173) انظر: بدائع الصنائع: (8(
 ). 196) الدفعة: يعني الدفقة (المصباح المنير (ص 9(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJxس�;aא��N]>4xس�;aא��N]>4xس�;aא��N]>4xس�;aא��N]>4xس�;aא��N]>4xس�;aא��N]>4xس�;aא��N]>4xس�;aא��N]>4��������
الرجـوع فيـه إىل العـادة، ومـا يعلـم النسـاء : إحدامها أن )1(ويف أكثره روايتان

أنه أقصى مـا جتلسـه املـرأة، والثانيـة أنـه سـتون يومـا وهـذه أوىل؛ ألن ذلـك قـد 
  وجد عادة مستمرة يف النساء فيجب احلكم بكونه نفاسا. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJxNC%�1,4א�xNC%�1,4א�xNC%�1,4א�xNC%�1,4א�xNC%�1,4א�xNC%�1,4א�xNC%�1,4א�xNC%�1,4א���������
فأما أقل الطهـر الفاصـل بـني احليضـني فقيـل: مـا يعلـم أنـه يكـون طهـرا مـن 

وقيـــل: مخســـة، وقيـــل: مثانيـــة، وقيـــل: عشـــرة، وقيـــل مخســـة عشـــر غـــري حتديـــد، 
، فوجـــه نفــى التحديــد: أن كـــل )2(يومــا، وعليــه متـــأخرو أصــحابنا البغــداديون

أمــر وجــب حتديــده، ومل يــرد نــص بــه وجــب الرجــوع فيــه إىل العــرف، وكــل مــا 
قيل يف ذلك يرجع إىل دعوى فلم جيب قبوهلا، وُرجع الرجوع فيه إىل العرف، 

قيــل يف ذلــك يرجــع إىل دعــوى فلــم جيــب قبوهلــا، ورجــع إىل العــادة،  وكــل مــا
ولــذلك نظــائر: منهــا العمــل يف الصــالة، والقــبض يف البيــع، واحلــرز يف القطــع 
وغريه، وقد أمـر اهللا تعـاىل بـالرجوع إىل النسـاء، وجعلهـن مؤمنـات فيمـا خيـربن 

��m�m�m�m��u��t��s��r��q��p��o��n��u��t��s��r��q��p��o��n��u��t��s��r��q��p��o��n��u��t��s��r��q��p��o��n���v���v���v���v، فقـــال:)3(بـــه عـــن نفوســـهن مـــن ذلـــك
wwwwllll)4(وأمــا التحديــد باخلمســة فــذكر أمحــد بــن املعــذل ،)عــن عبــد )5 ،

، أنـــه معلـــوم بالتجربـــة وأنـــه قـــد وجـــد عـــادة مســـتمرة، وأمـــا الثمانيـــة )6(امللـــك
والعشرة فما حنفظ عن من قال ما شيئا ميكـن أن يعتمـد ويعـول عليـه، وأمـا 

                                                

 ). 86)، الرسالة (ص 1/207)، التفريع: (1/58) انظر: المدونة: (1(
 ). 31)، الكافي (ص 1/206)، التفريع: (86) انظر: الرسالة (ص 2(
لرجـوع إلى الـعرف والعـادة مبني على أقـوال النس!اء وم!ـا اع!ـتدن م!ن ذل!ـك ف!ي شـ!ـأن الح!يض، ) وذلك أن ا3(

 وقولھن يجب الرجوع إليه.  
 ). 228) سورة البقرة، ا{ية: (4(
: ابن غيMن بن حكم، شيخ المالكي!ة ب!العراق، أب!و العب!اس العب!دي البص!ري، ش!يخ إس!ماعيل أحمد بن المعذل) 5(

بحور الفق!ه ص!احب تص!انيف وفص!احة وبي!ان، تفق!ه بعب!د المل!ك ب!ن الماجش!ون ومحم!د ب!ن  القاضي، كان من
 ). 11/519)، السير: (2/95مسلمة (الشذرات: (

ھو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزي!ز ب!ن عب!د هللا ب!ن أب!ى س!لمة ب!ن الماجش!ون القرش!ي م!ن  عبد الملك:) 6(
حبي!ب وس!حنون ل!ه: س!ماعاته، وكتـ!ـاب ف!ي الفقـ!ـه وغيرھ!ـا أصحاب مالك، أخذت عنه الفتوى، أخذ عنه اب!ن 

 )).2/6ھـ) (الديباج: ( 212(ت 
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ر حتديــــده خبمســــة عشــــر فــــألن أقــــل الطهــــر جيــــب أن يكــــون يف مقابلــــة أكثــــ
احليض، جتري العادة بقلة أحدمها مـع كثـرة اآلخـر؛ ألن اهللا تعـاىل جعـل عـدة 

ثالثـــة  )2(، وجعـــل عـــدا إذا كانـــت يائســـة)1(املطلقـــة الـــيت حتـــيض ثالثـــة أقـــراء
، فأعلمنــا أن بــدل كــل قــرء شــهر وال يصــح إال أن يكــون أقــيم مقــام )3(أشــهر

  أقل الطهر وأكثر احليض.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717JJJJJJJJxNC%א��N]>4xNC%א��N]>4xNC%א��N]>4xNC%א��N]>4xNC%א��N]>4xNC%א��N]>4xNC%א��N]>4xNC%א��N]>4��������

وتفاوا، وكذلك االستحاضـة  )4(كثر الطهر الختالف العاداتوال حد أل
  .)5(ألحد ألقلها وال ألكثرها، وال خالف يف ذلك

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJxA4
L�@אxA4
L�@אxA4
L�@אxA4
L�@אxA4
L�@אxA4
L�@אxA4
L�@אxA4
L�@א��������
، فاملبتـدأة تـرتك الصـالة برؤيـة أول )6(واحلُيض على ضربني: مبتـدأة ومعتـادة

تسـل عنـد ، وانقطع، فـذلك آخـره فلتغ)7(دم تراه، مث إن دام ا إىل أيام لداا
إحــداها  )8(انقطاعــه ولتصــلي، فــإن زاد علــى أيــام لــداا، ففيــه ثــالث روايــات

 )9(أا جتلس بـذلك القـدر فقـط، مث تكـون مستحاضـة، والثانيـة أـا تسـتطهر
عليــه بثالثــة أيــام، مث تكــون مستحاضــة، (والثالثــة أــا جتلــس مــا دام الــدم ــا 

، فوجــــه )10(ستحاضــــة)إىل أن تبلــــغ مخســــة عشــــر يومــــا، فــــإن زادت كانــــت م
األوىل هــــو أن أمــــر احلــــيض جمتهــــد فيــــه فلمــــا أمكــــن أن تكــــون حائضــــا أقــــل 
احليض وأكثره وما بينهما وجهل أمرمها مل يكن احلكم ببعض ذلك بأوىل من 

                                                

 ].   228[البقرة:  وء"قات يتَربصن بأَنفُسھن ثَ'ثَةَ قُرطَّل"والم) في قوله تعالى: 1(
 ) في (م): مؤسسة. 2(
تُُھنَّ ثَ'ثَةُ أَْشُھر""والَّ'ئِي يَئِْسَن ِمن نَِسائُِكم إِن ارتَْبتُم فَ ) في قوله تعالى: 3(  ].4[الطMق: ِعدَّ
 ) في (ق): العادة.  4(
 ).30)، الكافي (ص 1/126، المقدمات: (1/373) انظر: الذخيرة: (5(
 ). 1/117) في (م): معتداه، وھي التي لھا ايام معلومة يأتيھا فيھا الحيض (الفواكه الدواني: (6(
 )).1/381في عام واحد (الذخيرة: ( ) لداتھا: جمع لدة، وھي التي ولدت معھا7(
 ). 31)، الكافي (ص 86)، الرسالة (ص 1/207)، التفريع: (56-1/55) انظر: المدونة: (8(
 )).  2/388) استطھرت: أي تحريت وأخذت باHحتياط، واHستطھار طلب الطھارة (المصباح المنير: 9(
 ) ما بين قوسين مطموس في (ق)، و (م). 10(
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احلكــم يغــريه، فكــان أوىل األمــور ردهــا إىل عــادة لــداا وأقراــا؛ ألن األغلــب 
يف  �ه االســـتظهار قولـــه تناســـب طبـــاعهن إذ لـــيس مـــا هـــو أوىل منـــه، ووجـــ

حديث أمساء احلارثية: "اقعدي أيامك اليت كنت تقعـدين، واسـتظهري بثالثـة 
، فــإذا ثبــت ذلــك يف املعتــادة قســنا عليهــا املبتــدأة )1(أيــام مث اغتســلي وصــلي"

بعلــة أـــا حــائض أشـــكل عليهــا مـــدة أكثـــر حيضــها، وألنـــه مــائع خـــارج مـــن 
ني غـريه، فجـاز أن يعتـرب بثالثـة أيـام  البدن أشـكل أمـره فطلـب التمييـز بينـه وبـ

 )2(كلـنب التصــرية، ووجــه الثالثــة: أن كــل دم خـرج مــن الفــرج يف زمــن فــاحليض
أوىل به؛ ألنه ملـا أمكـن أن يكـون احلـيض منـتقال مـن زيـادة إىل نقصـان، ومـن 
نقصان إىل زيادة وجب أن حيكم له بالظاهر وهو أنـه حـيض لبقـاء زمانـه وال 

  مانع منه.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1919JJJJJJJJ��������xAد�L$@אxAد�L$@אxAد�L$@אxAد�L$@אxAد�L$@אxAد�L$@אxAد�L$@אxAد�L$@א��������

، إحدامها: االستظهار على أيام عادا بثالثـة )3(فأما املعتادة ففيها روايتان
أيــام، واألخــرى: اجللــوس مــادام الــدم ــا إىل أقصــى مــدة احلــيض، وقــد ذكرنــا 

  وجوهها.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2020JJJJJJJJ��������x���ELS@אx���ELS@אx���ELS@אx���ELS@אx���ELS@אx���ELS@אx���ELS@אx���ELS@א��������

فإذا متادى الدم بعد األيـام احملكـوم بكوـا حائضـا فيهـا، واملبتـدأة واملعتـادة 
، فإمنــا تكــون مستحاضــة فتغتســل وتصــلي وتصــوم وتوطــأ وحيكــم هلــا )4(ءســوا

حبكم الطاهر، مث ال تزال كذلك إىل أن تنقضي مدة أقل الطهر على ما بيناه 
مــن االخــتالف، فــإذا مضــت نُظــر، فــإذا كــان الــدم قــد انقطــع قبلهــا مث رأت 
الـــدم بعـــد مضـــيها فـــذلك حـــيض مســـتأنف؛ ألن مضـــي املـــدة الفاصـــلة بـــني 

                                                

 )، وفيه حرام بن عثمان ضعيف H تقوم بمثله ُحجة ولفظه: "امكثي ثMثا".  1/33ھقي: () أخرجه البي1(
 ) فالحيض أسقطت من (ق)، و (م). 2(
 ). 33-32)، الكافي (ص 1/207)، التفريع: (1/58) انظر: المدونة: (3(
 ) سواء: سقطت من (ق).4(
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 يوجب كون الدم الثـاين حيضـا، وإن اتصـل الـدم بعـد مضـي مـدة أقـل الدمني
الطهـــر نظـــر: فـــإن كـــان متغـــريا إىل صـــفة دم احلـــيض حكـــم بأـــا حـــائض مـــن 
وقــت تغــريه ســواء، كــان تغــريه عنــدما تقضــي أقــل الطهــر بــال فصــل أو بعــده، 
وإن مل يتغـــري فاالستحاضـــة ثابتـــة فتصـــلي أبـــدا حـــىت يوجـــد التغيـــري، وال يعتـــرب 

يريه قبل مضي مدة أقل الطهر أو بقائه على لونه، وإمنا يعترب بـالتمييز بعـد بتغ
  .  )1(املدة على ما وصفناه

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2121JJJJJJJJ��������xس�;aل�وא'�%�ع�4(�م�א!���وא��Fא�xس�;aل�وא'�%�ع�4(�م�א!���وא��Fא�xس�;aل�وא'�%�ع�4(�م�א!���وא��Fא�xس�;aل�وא'�%�ع�4(�م�א!���وא��Fא�xس�;aل�وא'�%�ع�4(�م�א!���وא��Fא�xس�;aل�وא'�%�ع�4(�م�א!���وא��Fא�xس�;aل�وא'�%�ع�4(�م�א!���وא��Fא�xس�;aل�وא'�%�ع�4(�م�א!���وא��Fא���������
وأيــام احلــيض والنفــاس قــد تتصــل وقــد تنقطــع، فــإذا اتصــلت فــاحلكم ثابــت 

دم يـومني والطهـر هلا، وإذا انقطعت فرأت الدم يومـا والطهـر يومـا، أو رأت الـ
يومــــا أو يــــومني: فإــــا تــــرتك الصــــالة يف أيــــام الــــدم، وتغتســــل عنــــد انقطاعــــه 
وتصلي وتصوم مث تُلفـق أيـام الـدم وتلغـي أيـام الطهـر املتخللـة هلـا وال حتتسـبها 
طهـــرا يف عـــدة وال اســـترباء، فـــإذا كمـــل هلـــا مـــن أيـــام الـــدم مـــدا املعتـــربة علـــى 

وكانـت مستحاضـة إىل أن يغـري الـدم  االختالف الذي بيناه اغتسلت وصلت
  على ما قدمناه.  )2(عليها تغريا تعلم أنه دم حيض

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2222JJJJJJJJ��������x1.�!א�����1�x1.�!א�����1�x1.�!א�����1�x1.�!א�����1�x1.�!א�����1�x1.�!א�����1�x1.�!א�����1�x1.�!א�����1���������
: "دم احلــــيض أســــود �؛ لقولــــه )4(، خالفــــا ألىب حنيفــــة)3(احلامــــل حتــــيض

فعــم، وألــا رأت الــدم يف  )5(يعــرف، فــإذا كــان ذلــك فامســكي عــن الصــالة"

                                                

 ). 33)، الكافي (ص 1/208)، التفريع: (1/56) انظر: المدونة: (1(
 ) في (م): حيضة.  2(
 ). 1/208، التفريع: (1/59) انظر: المدونة: (3(
 ).48-47/ 1) انظر: مختصر القدوري: (4(
) سبق تخريج الح!ديث، وھ!ذا الح!ديث ل!يس في!ه دHل!ة، والح!ديث س!بق لبي!ان حك!م الص!Mة أي!ام الح!يض، وأم!ا 5(

"H توطأ حامل حت!ى  :�خMف ھذا، وھو قوله الحامل تحيض فM شاھد فيه على اNطMق، وقد جاءت السنة ب
)، 2/614"أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي كت!!اب النك!!اح، ب!!اب: وطء الس!!بيايا: ( تض!!ع، وH حائ!!ل حت!!ى تس!!تبرأ بحيض!!ه

 وجود الحيض علما على براءة الرحم.  �فجعل 
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، وألنـــه دم مينـــع الصـــالة )1(حائضـــا كاحلائـــل أيامهـــا املعتـــادة فصـــح أن تكـــون
والصوم فصح وجوده مع احلمل كالنفاس؛ ألن أبـا حنيفـة يقـول: إذا وضـعت 

، ورأت يف خـــالل الوضـــعني دمـــا، فإنـــه )2(بطنهـــا ولـــد آخـــر] ولـــدا وبقـــي [يف
نفــــاس، وألن العــــوارض الــــيت متنـــــع احلــــيض ال متنعــــه مجلــــة كــــاملرض والرضــــاع، 

ه خلقـة ولـيس بعـارض، وألنـه قـد ثبـت أن احلـائض وبذلك فارق اإليـاس؛ ألنـ
  حتمل، فصح أن احلامل حتيض.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2323JJJJJJJJ��������x1.�!�8م�
��������א�N2Lא��א�
م�x1.�!�8א�N2Lא��א�
م�x1.�!�8א�N2Lא��א�
م�x1.�!�8א�N2Lא��א�
م�x1.�!�8א�N2Lא��א�
م�x1.�!�8א�N2Lא��א�
م�x1.�!�8א�N2Lא��א�
م�x1.�!�8א�N2Lא��א�
: )4(الدم ا هل تستظهر أم ال، فعنه فيه روايتـان )3(اختلف عنه إذا تطابق

ــــل، واألخــــرى ال تســــتظهر؛ ألن أمرهــــا  إحــــدامها أــــا تســــتظهر اعتبــــارا باحلائ
حيضــها خمتلــف فيــه، وثبوتــه مــن طريــق االجتهــاد مــن أمــر غريهــا ألن  ضــعف

  فضعف أمرها عن احلائل، واهللا أعلم. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2424JJJJJJJJ��������xA�
fوא��AN;Fא��+f5xA�
fوא��AN;Fא��+f5xA�
fوא��AN;Fא��+f5xA�
fوא��AN;Fא��+f5xA�
fوא��AN;Fא��+f5xA�
fوא��AN;Fא��+f5xA�
fوא��AN;Fא��+f5xA�
fوא��AN;Fא��+f5��������

حكمهمـــــا حكـــــم الـــــدم، فهمـــــا يف أيـــــام احلـــــيض  )6(والُكـــــدرة )5(والصـــــفرة
حــيض، ويف أيـــام النفــاس نفـــاس، ويف أيــام االستحاضـــة استحاضــة، واألصـــل 

: "كنــا نعــد الصــفرة والكــدرة يف أيــام -رضــي اهللا عنهــا –فيــه حــديث عائشــة 
  ، وألا صفة للدم كاحلمرة والسواد.)7(احليض حيضا"

  
  

                                                

 )). 1/208) الحائل: التي H حمل بھا (التفريع: (1(
 النسخ وأكمل النقص من السياق. ) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع 2(
 ) في اNشراف ھكذا ولعلھا تمادى أو استمر. 3(
 ). 33)، الكافي (ص 1/207)، التفريع: (59-1/58) انظر: المدونة: (4(
 ).  1/16) الصفرة: لون للدم دون الحمرة يشبه الصديد وتعلوه صفرة (الفواكه الدواني: (5(
 ).1/116الكدري الذي يشبه غساله اللحم (الفواكه الدواني: (وھو الدم  -بضم الكاف –) الُكدرة 6(
)، وقال روى بإس!ناد ض!عيف (تلخ!يص 1/337) قال النووي: H نعلم من رواه بھذا اللفظ، وأخرجه البيھقي: (7(

 )). 1/170الحبير: (
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2525JJJJJJJJ��������x�P�!א�NCR���.g�x�P�!א�NCR���.g�x�P�!א�NCR���.g�x�P�!א�NCR���.g�x�P�!א�NCR���.g�x�P�!א�NCR���.g�x�P�!א�NCR���.g�x�P�!א�NCR���.g���������
، وكــل واحــد منهمــا )3(، والقصــة البيضــاء)2(: اجلفــوف)1(وللطهــر عالمتــان

يكون عالمة لطهر من جرت عادا به، وإن رأتـه غـري مـن جـرت عادـا بـه،  
أيضــا إلمكــان انتقــال العــادة علــى اخــتالف بــني أصــحابنا [يف كــان طهــرا هلــا 

  . )5(،)4(ذلك]

�@�@�  

<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<

                                                

 ).31)، الكافي (ص 85)، الرسالة (ص 1/55) انظر: المدونة: (1(
م!رأة خرق!ة ف!!ي فرجھ!ا، فتخ!رج جاف!ة ل!يس عليھ!!ا ش!يء م!ن أن!واع ال!دم (انظ!!ر: ) الجف!وف: وھ!ي أن ت!دخل ال2(

 ). 116-1/115)، والفواكه الدوانى: (1/51المدونة: (
) القصة البيضاء: أي الم!اء اGب!يض ال!ذي يخ!رج آخ!ر الح!يض ك!الجير؛ Gن القص!ة م!أخوذة م!ن الق!ص وھ!و 3(

 ).  1/115الجير(انظر الفواكه الدوانى: (
 معقوفتين مطموسة في (ق)، و (م).  ) ما بين4(
يتل!وه كت!اب الص!Mة إن ش!اء هللا، بس!م هللا ال!رحمن ال!رحيم، وص!لى هللا  –) في ق: تم كتاب الوضوء بحم!د هللا 5(

 على محمد وآله.
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<<<<<<<<
ìø’Ö]<h^jÒìø’Ö]<h^jÒìø’Ö]<h^jÒìø’Ö]<h^jÒìø’Ö]<h^jÒìø’Ö]<h^jÒìø’Ö]<h^jÒìø’Ö]<h^jÒEEEEEEEE11111111DDDDDDDD<<<<<<<<

الصـــــلوات املفروضـــــات ابتـــــداء بالشـــــرع مخـــــس وهـــــي: الظهـــــر، والعصـــــر، 
واملغـرب، والعشــاء اآلخــرة، والصـبح، فأمــا اجلمعــة فإــا بـدل مــن الظهــر، وهلــا 

 )3(، ال خـالف بـني األمـة)2(األعيـان باب مفرد، وهذه الصلوات فرائض علـى
يف ذلـــك، فهـــي متعلقـــة مبواقيـــت ال جيـــوز تقـــدميها عليهـــا وال تأخريهـــا عنهـــا، 

  وحنن نبني ذلك إن شاء اهللا.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������xNCwא��AgX�\,وxNCwא��AgX�\,وxNCwא��AgX�\,وxNCwא��AgX�\,وxNCwא��AgX�\,وxNCwא��AgX�\,وxNCwא��AgX�\,وxNCwא��AgX�\,و��������

، واألصـل فيــه )4(أمـا الظهــر: فـأول وقتهــا الـذي ال جيــوز قبلـه زوال الشــمس
��_���m�m�m�m�̀قولـــــــه تعـــــــاىل: �̂��]�̀�_�� �̂��]�̀�_�� �̂��]�̀�_�� �̂��]llll )5(ا ميلهـــــــا للـــــــزوال، ، ودلوكهـــــــ

وحديث جربيل أنه صلى بالنيب صلى اهللا عليهما الظهر يف اليـوم األول حـني 
زالت الشمس، ويف اليوم الثاين حني كان ظل كل شيء مثله، وقال: "الوقت 

  ، فدل أن ما قبله ليس بوقت هلا. )6(بني هذين"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������xوאلBא���ON$.xوאلBא���ON$.xوאلBא���ON$.xوאلBא���ON$.xوאلBא���ON$.xوאلBא���ON$.xوאلBא���ON$.xوאلBא���ON$.��������

مستو مـن األرض،  )7(مكان ومعرفة الزوال: هو أن يدير دائرة صحيحة يف
ويقيم يف وسطها عودا مستويا فـرتاه أول النهـار طـويال خارجـا مـن الـدائرة، مث 

                                                

م!ع  –) الصMة لغة: الدعاء، وفي اHصطMح: قربة فعلية ذات إحرام وسMم أو سجود فقط (ح!دود اب!ن عرف!ة 1(
 ). 43ع ص شرح الرصا

 )155) يعني تعلق الفرض بكل عين وH يكفي البعض (شرح تنقيح الفصول ص 2(
 ).20/308)، المحلى: (1/369)، المغنى: (51، 3/4، المجموع: (35، 34) انظر: مراتب اNجماع ص 3(
 ).108)، الرسالة (ص 1/219)، التفريع: (1/60) انظر: المدونة: (4(
 . 78) سورة اNسراء، ا{ية: 5(
)، والترم!ذي ف!ي الص!Mة، ب!اب: م!ا ج!اء ف!ي 1/211) أخرجه النسائي في الص!Mة، ب!اب: أول وق!ت العش!اء: (6(

)، وق!!ال الترم!!ذي: ق!!ال محم!!د (يعن!!ي البخ!!اري): ح!!ديث ج!!ابر أص!!ح ش!!يء ف!!ي 1/281مواقي!!ت الص!!Mة: (
 ). 1/193المواقيت، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح اNسناد: (

 من (م). ) مكان: سقطت 7(
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ال يــــزال يف نقصــــان كــــل مــــا قــــرب مــــن الــــزوال إىل أن ينتهــــي إىل حــــد يقــــف 
  ، مث يعد يف الطول؛ فذلك هو عالمة الزوال.)1(عنده

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������x����2Qא�
V�S.�6وאل�Bא��?��NCwא��IY��x����2Qא�
V�S.�6وאل�Bא��?��NCwא��IY��x����2Qא�
V�S.�6وאل�Bא��?��NCwא��IY��x����2Qא�
V�S.�6وאل�Bא��?��NCwא��IY��x����2Qא�
V�S.�6وאل�Bא��?��NCwא��IY��x����2Qא�
V�S.�6وאل�Bא��?��NCwא��IY��x����2Qא�
V�S.�6وאل�Bא��?��NCwא��IY��x����2Qא�
V�S.�6وאل�Bא��?��NCwא��IY����������
تحب أن يـــــؤخر عـــــن الـــــزوال يف مســـــاجد اجلماعـــــات إىل أن يكـــــون ويســـــ
 –؛ ملــــا روي أن عمــــر بــــن اخلطــــاب )4(، خالفــــا للشــــافعي)3(ذراعــــا )2(الفــــيء
، وألن يف ذلــك فضــيلة أدائهــا )5(كتــب إىل أىب موســى األشــعري بــذلك  -�

يف اجلماعــة؛ ألــا صــالة تــدرك النــاس متشــاغلني مبعايشــهم ومتصــرفام غــري 
و صــــليت يف أول الوقــــت لفــــاتتهم فضــــيلة اجلماعــــة فاســــتحب متــــأهبني، فلــــ

  تأخريها قليال ليدرك فضلها.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������x��L�@א�NCwو,\�א��NYhx��L�@א�NCwو,\�א��NYhx��L�@א�NCwو,\�א��NYhx��L�@א�NCwو,\�א��NYhx��L�@א�NCwو,\�א��NYhx��L�@א�NCwو,\�א��NYhx��L�@א�NCwو,\�א��NYhx��L�@א�NCwو,\�א��NYh��������

وآخـر وقتهــا املختــار: إذا كــان الظــل مثلـه، واالعتبــار باملثــل مــن زيادتــه بعــد 
: آخـره إذا كـان الظــل )7(، وقـد قـال أبـو حنيفـة)6(تنـاهي نقصـانه ال مـن أصـله

الظهـر  –صـلى اهللا عليهمـا  –نا: حـديث جربيـل أنـه صـلى بـالنيب مثليه، دليل
يف اليوم األول حني زالـت الشـمس، ويف اليـوم الثـاين حـني كـان الظـل مثلـه مث 

، وألـا صـالة جتمـع إىل مـا بعـدها، فكـان وقتهـا )8(قال: "الوقت بني هـذين"
  أقصر من الذي يليها كاملغرب. 

   

                                                

 ) في (م): عليه. 1(
 ). 486) الفيء: الظل (المصباح المنير ص 2(
 ).1/220)، التفريع: (109)، الرسالة (ص 1/60) انظر: المدونة: (3(
 ).13)، مختصر المزنى (ص 73-1/72) انظر: اGم: (4(
 ).1/49)، مصنف ابن أبى شيبة: (1/531) انظر: مصنف عبد الرزاق: (5(
 ). 109)، الرسالة (ص 2191)، التفريع: (1/60ونة: () انظر: المد6(
) فيما رواه عنه أبو يوسف، أما ما رواه الحسن بن زياد وغيره عن ابي حنيفة، أن الظل غذا صار مثله خ!رج 7(

 ).23وقت الظھر (مختصر الطحاوي ص 
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJو4ول�و,\�א���������NCwو,\�א��NYhو4ول�و,\�א�NCwو,\�א��NYhو4ول�و,\�א�NCwو,\�א��NYhو4ول�و,\�א�NCwو,\�א��NYhو4ول�و,\�א�NCwو,\�א��NYhو4ول�و,\�א�NCwو,\�א��NYhو4ول�و,\�א�NCwو,\�א��NYhو4ول�و,\�א�NCwو,\�א��NYhxNF$�xNF$�xNF$�xNF$�xNF$�xNF$�xNF$�xNF$���������
إذا كــان الظــل مثلــه فهــو آخــر وقــت الظهــر، وهــو بعينــه أول وقــت العصــر، 
وهو وقـت مشـرتك بينهمـا، فـإذا زاد علـى املثـل زيـادة بّينـة خـرج وقـت الظهـر، 

: ال يتـــداخل الوقتـــان، ودليلنـــا: )2(، وقـــال الشـــافعي)1(وانفـــرد العصـــر بالوقـــت
يف اليــوم الثــاين الظهــر  -صــلى اهللا عليهمــا –أنــه صــلى بــالنيب  حــديث جربيــل

  ، فدل على ما قلناه.)3(حني كان الظل مثله لوقت العصر باألمس
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������xNF$و,\�א��NYhxNF$و,\�א��NYhxNF$و,\�א��NYhxNF$و,\�א��NYhxNF$و,\�א��NYhxNF$و,\�א��NYhxNF$و,\�א��NYhxNF$و,\�א��NYh��������

أنه صلى بـه  )5(، حلديث جربيل)4(وآخر وقت العصر: إذا كان الظل مثليه
العصر يف اليوم الثاين حني كان ظل كل شيء مثليه، وألـا صـالة حـد الظـل 

  كالظهر.   أوهلا، فوجب أن حيد به آخرها
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ��������xN�@و,\�אxN�@و,\�אxN�@و,\�אxN�@و,\�אxN�@و,\�אxN�@و,\�אxN�@و,\�אxN�@و,\�א��������

صـــلى اهللا  –ووقـــت املغـــرب: غيبوبـــة الشـــمس؛ ألن جربيـــل صـــالها بـــالنيب 
  .)7(، وال خالف يف ذلك)6(يف اليومني مجيعا حني أفطر الصائم -عليهما

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJ��������x
�وא5N�@4�6ن�و,\�אx
�وא5N�@4�6ن�و,\�אx
�وא5N�@4�6ن�و,\�אx
�وא5N�@4�6ن�و,\�אx
�وא5N�@4�6ن�و,\�אx
�وא5N�@4�6ن�و,\�אx
�وא5N�@4�6ن�و,\�אx
�وא5N�@4�6ن�و,\�א��������
، وألـــا )10(، للخـــرب الـــذي روينـــاه)9(، خالفـــا ألىب حنيفـــة)8(ووقتهـــا واحـــد

ة مفروضـــة مـــن اخلمـــس، فوجـــب أن يكـــون وقتهـــا كجـــنس عـــددها مـــن صـــال
  شفع، أو وتر كسائر الصلوات.

                                                

 ). 11سالة (ص )، الر1/219)، التفريع: (1/60) انظر: المدونة: (1(
 ).11)، مختصر المزنى (ص 1/71) انظر: اGم: (2(
 )، وقال: حديث حسن صحيح. 1/282) أخرجه الترمذي في الصMة، باب: ما جاء في مواقيت الصMة: (3(
 ). 34)، الكافي (148)، المقدمات (ص 1/219) انظر: التفريع: (4(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 5(
 يث قريبا. ) سبق تخريج الحد6(
 ).1/381)، المغنى: (H1/42بن عبد البر: ( –)، اHستذكار 38) انظر: اNجماع (ص 7(
 ). 111)، الرسالة (ص 1/219)، التفريع: (1/60) انظر: المدونة: (8(
 ).23) انظر: مختصر الطحاوي: (9(
 ) لحديث جبريل الذي سبق ذكره. 10(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJ��������x/�U$و,\�א�x/�U$و,\�א�x/�U$و,\�א�x/�U$و,\�א�x/�U$و,\�א�x/�U$و,\�א�x/�U$و,\�א�x/�U$و,\�א���������
 �ووقت العشاء اآلخرة: مغيب الشفق حلـديث جربيـل أنـه صـالها بـالنيب 

  .)1(يف اليوم األول حني غاب الشفق، وال خالف يف ذلك
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJ��������x�;Uא��Ma$.x�;Uא��Ma$.x�;Uא��Ma$.x�;Uא��Ma$.x�;Uא��Ma$.x�;Uא��Ma$.x�;Uא��Ma$.x�;Uא��Ma$.��������

يف قولـــه: إنـــه البيـــاض؛ حلـــديث  )3(ألىب حنيفـــة، خالفـــا )2(والشـــفق احلمـــرة
، )4(العشـــاء يف اليـــوم األول حـــني غـــاب الشـــفق �جربيـــل أنـــه صـــلى بـــالنيب 

واالســم ينطلــق علــى األمــرين، فيجــب محلــه علــى أســبقهما وهــو احلمــرة، ويف 
ــــــه العشــــــاء اآلخــــــرة قبــــــل مغيــــــب  �حــــــديث جابر:"أنــــــه  صــــــلى بالســــــائل ل

 )6(بـذلك احلمـرة، فثبـت أنـه قبـل مغيـب ، وقد ثبـت أنـه لـيس املـراد)5(الشفق"
، وغريمهــا: أن البيــاض )8(، وابــن أويــس)7(البيــاض، وذكــر عــن اخلليــل بــن أمحــد

  ال يغيب إىل طلوع الفجر.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJ��������x/�U$و,\�א��NYhx/�U$و,\�א��NYhx/�U$و,\�א��NYhx/�U$و,\�א��NYhx/�U$و,\�א��NYhx/�U$و,\�א��NYhx/�U$و,\�א��NYhx/�U$و,\�א��NYh��������

يف قولــــه: إنــــه  )10(، خالفــــا ألىب حنيفــــة)9(وآخــــر وقتهــــا ثلــــث الليــــل األول
 -مــــا الصـــالة والســــالمعليه –نصـــف الليــــل؛ حلـــديث جربيــــل أنـــه صــــلى بـــه 

                                                

 ). 3/41)، المجموع: (1/372) انظر: المغنى: (1(
 .)111، الرسالة ص 1/219) الشفق: ھي الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس (التفريع: 2(
 ).23) انظر: مختصر الطحاوي (ص 3(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا.4(
 ) سبق تخريج الحديث. 5(
 ) مغيب: سقطت من (م).6(
م!دي، أب!و عبـ!ـد الرحمـ!ـن م!ن أئم!ة ھ!و الخلي!ل ب!ن أحم!د ب!ن تم!يم الفراھي!دي اGزدى اليح الخليل بن أحمد:) 7(

ھ!!ـ) (وفي!!ات  170اللغ!!ة واGدب، وواض!!ع عل!!م الف!!روض، وھ!!و أس!!تاذ س!!يبويه، ل!!ه كت!!اب الع!!ين ف!!ي اللغ!!ة (ت 
 ).1/172اGعيان: 

ھو اNمام الُحّجة، أبو القاسم عبد العزيز بن عبد هللا بن يح!ي ب!ن عم!رو ب!ن أوي!س اب!ن س!عد ب!ن  ابن أويس:) 8(
العامري اGويسي المديني، حدث عن عبد العزيز بن الماجشون ومال!ك واب!ن لھيع!ة، وعن!ه أبى سرح القرشي 

ھ!ـ.(سير أع!Mم الن!بMء:  220البخاري وأبو داود والترمذي وأبو زرعة، وثقة أبو داود وغيره، بقى إل!ى س!نة 
)1/389  .( 

 ). 35(ص )، الكافي 111)، الرسالة (ص 1/219)، التفريع: (1/61) انظر: المدونة: (9(
)، حيث ورد: أن آخر وقت العشاء حين يطلع 2/102)، تحفة الفقھاء: (23) انظر: مختصر الطحاوي (ص 10(

 الفجر.
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اليــــوم الثــــاين حــــني ذهـــب ثلــــث الليــــل مث قــــال: "الوقــــت بــــني  العشـــاء اآلخــــرة
   .)1(هذين"، وكذلك يف حديث جابر

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJx����2Qא�
V�S.�6�/�U$א��IY��x����2Qא�
V�S.�6�/�U$א��IY��x����2Qא�
V�S.�6�/�U$א��IY��x����2Qא�
V�S.�6�/�U$א��IY��x����2Qא�
V�S.�6�/�U$א��IY��x����2Qא�
V�S.�6�/�U$א��IY��x����2Qא�
V�S.�6�/�U$א��IY��x����2Qא�
V�S.�6�/�U$א��IY����������
ـــه )2(ويســـتحب يف مســـاجد اجلماعـــات تأخريهـــا مـــا مل يضـــر بالنـــاس ؛ لقول

ة إىل ثلــث الليــل" وروي: : "لــوال أن أشــق علــى أُّمــيت ألخــرت هــذه الصــال�
  .)3("إىل شطر الليل"

أخرهــا ليلــة حــىت نــام النــاس، فنــودي فخــرج فقــال:  �وروي أن رســول اهللا 
، مث )4("لـــــوال ســـــقم الســـــقيم، وضـــــعف الضـــــعيف ألخرـــــا إىل هـــــذا الوقـــــت"

  .)5(مدحهم فقال: "ما أحد ينتظرها غريكم"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJxNK;א��AgX�\,وxNK;א��AgX�\,وxNK;א��AgX�\,وxNK;א��AgX�\,وxNK;א��AgX�\,وxNK;א��AgX�\,وxNK;א��AgX�\,وxNK;א��AgX�\,و��������

، وهو الضياء املعرتض يف األُفق )6(الثاين ووقت صالة الفجر: طلوع الفجر
الــــذاهب فيــــه عرضــــا يبتــــدئ مــــن املشــــرق معرتضــــا حــــىت يعــــم األُفــــق؛ وذلــــك 

الفجــر يف اليــوم األول حــني طلــع  �أنــه صــلى بــه  -� –حلــديث جربيــل 
، وأمــا الفجــر األول الــذي يســمى الكــاذب، )7(الفجــر، ويف اليــوم الثــاين أســفر
  ، وال حيرم الطعام وال الشراب على الصائم.فليس بوقت هلا؛ ألنه يف الليل

��������

                                                

 ) سبق تخريج الحديثين. 1(
 ).34)، الكافي (ص 111الرسالة (ص  –) 1/220) انظر: التفريغ: (2(
ترم!!ذي ف!!ي الص!!Mة، ب!!اب: ت!!أخير )، ال1/226) أخرج!!ه اب!!ن ماج!!ه ف!!ي الص!!Mة، ب!!اب: وق!!ت ص!!Mة العش!!اء: (3(

)، وق!!ال: ح!!ديث حس!!ن ص!!حيح، وف!!ي ھ!!ذه الرواي!!ات ش!!ك ف!!ي ثل!!ث اللي!!ل أو نص!!فه، 1/311العش!!اء ا{خ!!رة: (
 )، عن أبي ھريرة، وفيه إلى "نصف الليل" من غير شك. 1/146وأخرجه الحاكم: (

 ) إلى ھذا الوقت: سقطت من (م). 4(
)، وابن ماجه في الصMة، باب: وق!ت العش!اء: 1/215وقت العشاء: ( ) أخرجه النسائي في الصMة، باب: آخر5(

)، وق!د تف!رد أب!و داود بالم!دح ال!وارد ف!ي 1/293)، وأبو داود ف!ي الص!Mة، ب!اب: ف!ي وق!ت العش!اء: (1/226(
 ). 1/176: "ولم تصلھا أمه قبلكم".. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح (تلخيص الحبير: �الحديث بقوله 

 ). 35)، الكافي (ص 108)، الرسالة (ص 1/219نظر: التفريع: () ا6(
 ) سبق تخريج الحديث. 7(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJxNK;و,\�א��NY4xNK;و,\�א��NY4xNK;و,\�א��NY4xNK;و,\�א��NY4xNK;و,\�א��NY4xNK;و,\�א��NY4xNK;و,\�א��NY4xNK;و,\�א��NY4��������
: "ووقــت الصــبح مــا مل تطلــع �ووقتهــا ممتــد مــا مل تطلــع الشــمس؛ لقولــه 

أنه صلى به يف اليوم الثـاين حـني  -� –، ويف حديث جربيل )1(الشمس"
  .)2(أسفر مث قال: "الوقت بني هذين"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJxNK;��8�T�D�Lא�xNK;��8�T�D�Lא�xNK;��8�T�D�Lא�xNK;��8�T�D�Lא�xNK;��8�T�D�Lא�xNK;��8�T�D�Lא�xNK;��8�T�D�Lא�xNK;��8�T�D�Lא���������
، خالفــا ألىب )5(يف احلضــر والســفر )4(ــا أفضــل مــن اإلســفار )3(والتغلــيس

ـــه: إن اإلســـفار )6(حنيفـــة ـــه  )7(يف قول وســـئل عـــن أفضـــل  �ـــا أفضـــل؛ لقول
: -رضي اهللا عنها –، وروت عائشة )8(األعمال فقال: "الصالة ألول وقتها"

كان يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات مبروطهن ما يعـرفن مـن   �"أنه 
غـــري مقصـــورة يف الســـفر فكـــان  )10(، وألـــا صـــالة مفروضـــة مؤقتـــة)9("الغلـــس

تقـــدميها أفضـــل كـــاملغرب، وألن مـــن أصـــلنا أنـــه يـــؤذن هلـــا قبـــل وقتهـــا، وفائـــدة 
  ذلك إدراك فضيلة التغليس ا، وال فائدة له سواه. 

  

��������

                                                

 ). 1/427) أخرجه مسلم في المساجد، باب: أوقات الصلوات الخمس: (1(
 ) سبق تخريج الحديث. 2(
 ). 165) التغليس: اختMط ضياء الصباح بظلمة الليل (الفواكه الدواني ص 3(
 ).108ر (غرر المقالة ص ) اGسفار: ھو الظھو4(
 ).108)، الرسالة (ص 221-1/220)، التفريع: (1/61) انظر: المدونة: (5(
 ).24) انظر: مختصر الطحاوي (ص 6(
 ) في (م): اNصباح. 7(
)، ومسلم ف!ي اNيم!ان، ب!اب: بي!ان 1/134) أخرجه البخاري في مواقيت الصMة، باب: فضل الصMة لوقتھا: (8(

 ).  90-1/89 تعالى أفضل اGعمال: ((كون اNيمان با�
)، ومس!لم ف!ي المس!اجد، ب!اب: اس!تحباب 1/144) أخرجه البخاري ف!ي مواقي!ت الص!Mة، ب!اب: وق!ت الفج!ر: (9(

 ). 1/445التكبير بالصبح: (
 ) ھذه العبارة غير واضحة في جميع النسخ، ولعلھا موفية.10(
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��������

  ))22((وא*,�.�وא*,�.�وא*,�.�وא*,�.�وא*,�.�وא*,�.�وא*,�.�وא*,�.�  ))11((�8�Wא�ذאن�8�Wא�ذאن�8�Wא�ذאن�8�Wא�ذאن�8�Wא�ذאن�8�Wא�ذאن�8�Wא�ذאن�8�Wא�ذאن

؛ إذ يقـول بوجـوب )4(، خالفـا لـداود)3(اآلذان واإلقامة سنتان غري واجبتـني
  اآلذان يف اجلماعة؛ ألنه نداء بالصالة فأشبه اإلقامة، واعتبارا حبال االنفراد.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������xאدN;'_א����دون�אN����2א�Qא�ذאن��6אxאدN;'_א����دون�אN����2א�Qא�ذאن��6אxאدN;'_א����دون�אN����2א�Qא�ذאن��6אxאدN;'_א����دون�אN����2א�Qא�ذאن��6אxאدN;'_א����دون�אN����2א�Qא�ذאن��6אxאدN;'_א����دون�אN����2א�Qא�ذאن��6אxאدN;'_א����دون�אN����2א�Qא�ذאن��6אxאدN;'_א����دون�אN����2א�Qא�ذאن��6א��������
وُسّنة اآلذان يف اجلماعـة الراتبـة دون االنفـراد ومـا يتفـق مـن اجلمـع مـن غـري 

ذلـك بـأن اآلذان إعـالم بوجـوب ، و )5(قصر، وُسّنة اإلقامة يف اجلمع واالنفـراد
الصالة، ودعاء إليها وإنذار ملن يريد ايء إليها وهذا خيتص باجلماعـة؛ ألن 
املنفرد غـري مريـد إلعـالم غـريه فلـم يلزمـه، واإلقامـة خبالفـه؛ ألـا أهبـة للصـالة 

  . )6(ليس املقصود ا اإلعالم، فكانت ُسّنة لكل مصل لنفسه
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ���������,*א�ذאن�وא��;X�,*א�ذאن�وא��;X�,*א�ذאن�وא��;X�,*א�ذאن�وא��;X�,*א�ذאن�وא��;X�,*א�ذאن�وא��;X�,*א�ذאن�وא��;X�,*א�ذאن�وא��;Xx�.x�.x�.x�.x�.x�.x�.x�.��������

وحكايــة لفظــه: اهللا أكــرب، اهللا  )7(اآلذان يف غــري الصــبح ســبع عشــرة كلمــة
أكــــرب، أشــــهد أن ال إلــــه إال اهللا، أشــــهد أن ال إلــــه إال اهللا، أشــــهد أن حممــــدا 

بأرفع من صوتك فتقـول:  )8(رسول اهللا، أشهد أن حممدا رسول اهللا، مث ترجع

                                                

  -في وقت مخص!وص Nع!Mم وقتھ!ا (ح!دود اب!ن عرف!ة ) ا{ذان: اNعMم، وفي الشرع: قربة بذكر مخصوص1(
 ).  55مع شرح الرصاع ص 

) اNقامة: ھي ألفاظ مخصوصة تذكر على وجه مخصوص عند الشروع في الصMة المفروض!ة ذات الرك!وع 2(
 ).1/171والسجود (الفواكه الدواني (

ب ف!ي المس!اجد والجماع!ات الراتب!ة )، وجاء ف!ي رس!الة اب!ن أب!ى زي!د: وا{ذان واج!1/221) انظر: التفريع: (3(
 ).112(الرسالة ص 

 ).3/89) انظر: المجموع: (4(
 ). 37)، الكافي (ص 1/221)، التفريع: (65-1/64)انظر: المدونة: (5(
 ) في (م): في نفسه.6(
 ). 38)، الكافي (ص 112)، الرسالة (ص 1/222)، التفريع: (1/62) انظر: المدونة: (7(
 ين مرتين بخفض بھما صوته ثم يعيدھما رافعا بھما صوته. ) أن يذكر الشھادت8(
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، أشـــهد أن حممــــدا رســــول أشـــهد أن ال إلــــه إال اهللا، أشـــهد أن ال إلــــه إال اهللا
اهللا، أشهد أن حممدا رسول اهللا، حي على الصـالة، حـي علـى الصـالة، حـي 
علــى الفــالح، حــي علــى الفــالح، اهللا أكــرب، اهللا أكــرب، ال إلــه إال اهللا، ويزيــد 
يف نداء الصبح بعـد حـي علـى الفـالح، الصـالة خـري مـن النـوم، الصـالة خـري 

اهللا أكرب، أشهد أن ال إله إال اهللا، أشهد  من النوم، ولفظ اإلقامة: اهللا أكرب،
أن حممــــدا رســــول اهللا، حــــي علــــى الصــــالة، حــــي علــــى الفــــالح، قــــد قامــــت 

يف مخســــة  )1(الصـــالة، اهللا أكـــرب، اهللا أكــــرب، ال إلـــه إال اهللا، واخلــــالف فيهمـــا
، والثالـــث يف )2(مواضـــع: أحـــدمها يف التكبـــري أول اآلذان، والثـــاين يف الرتجيـــع

لرابع يف إيتار اإلقامة، واخلامس يف قوله: قد قامت الصالة، وما وا )3(التثويب
  سوى ذلك من ألفاظهما ال خالف فيه.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������x�6א�ذאن�I�fLא����a]�x�6א�ذאن�I�fLא����a]�x�6א�ذאن�I�fLא����a]�x�6א�ذאن�I�fLא����a]�x�6א�ذאن�I�fLא����a]�x�6א�ذאن�I�fLא����a]�x�6א�ذאن�I�fLא����a]�x�6א�ذאن�I�fLא����a]���������
، وقــــــال أبــــــو حنيفــــــة )4(فأمــــــا التكبــــــري يف أول اآلذان، فإنــــــه عنــــــدنا مرتــــــان

م ، عن عثمـان بـن احلكـ)6(: أربع مرات، ودليلنا: روى ابن وهب)5(والشافعي
قال: حدثين [غـري واحـد مـن آل أىب حمـذورة أن  )8(عن ابن جريح )7(اجلذامى

                                                

 ) أي في ما بين ا{ذان واNقامة. 1(
 ). 1/172الترجيع: وھو أن يأتي بالشھادتين خافضا بھما صوته ثم يرجعھما رافعا بھما صوته (الفواكه الدوانى: ) 2(
 ).1/173(الفواكه الدوانى: ) التثويب: ھو قول المؤذن في أذان الصبح: الصMة خير من النوم 3(
 ).38)، الكافي (ص 1/222)، التفريع: (112)، الرسالة (ص 1/71)، الموطأ1/61) انظر: المدونة: (4(
 ). 12)، مختصر المزنى (ص 1/84)، تحفة الفقھاء، اGم: (24) انظر مختصر الطحاوي (ص 5(
حمن ب!ن زي!د ب!ن أن!س الفھ!ري، روى ع!ن ھو عبد هللا بن وھب بن مس!لم، م!ولى ريحان!ة عب!د ال!رابن وھب ) 6(

مالك والليث وابن عيتينة، روى عنه سحنون، وأصبع، وأحمد ب!ن ص!الح المص!ري، ص!نف "الموط!أ الكبي!ر" 
 ).60)، شجرة النور الزكية ص 431-1/421ھـ) في مصر (المدارك:  197(ت 

مال!ك مص!ر، روى عن!ه:  الجذامى المصري من أصحاب مالك، وھ!و أول م!ن أدخ!ل عل!م عثمان بن الحكم:) 7(
يحي بن سعيد اGنصاري، وابن جريح، ويونس بن زيد، وروى عنه: أبو زرارة الليث بن عاصم، وابن وھ!ب 

 ). 1/309ھـ) (ترتيب المدارك  163وآخرون، قال ابن حجر: صدوق له أوھام (ت 
أص!له روم!ي، ع!ن حكيم!ة ھو عبد الملك بن عبد العزيز بن ج!ريح اGم!وي، أب!و الولي!د المك!ي،  ابن جريح:) 8(

بنت رقيق!ة، وعط!اء ب!ن أب!ى رب!اح، وزي!د ب!ن اس!لم، روى عن!ه: اGوزاع!ي، واللي!ث، واب!ن وھ!ب، ثق!ة، فقي!ه، 
 ). 1/520فاضل، كان يدلس ويرسل (التقريب: 
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علمـــين اآلذان: اهللا أكـــرب، اهللا أكـــرب،  �: أن رســـول اهللا )1(أبـــا حمـــذورة قـــال]
ـــــــه إال اهللا.." احلـــــــديث ـــــــه إال اهللا، أشـــــــهد أن ال إل ، قـــــــال )2(أشـــــــهد أن ال إل

، ورواه )5(نهم اليــومخيــالف تــأذي )4(: ومــا ُعلمــت تــأذين [مــن مضــى])3(عطــاء
عـــن أبيـــه: أن هـــذا اآلذان أذان بـــالل الـــذي أمـــر  )6(عمـــار بـــن ســـعد القرظـــى

: وأذان بــالل وســعد القرظــى )8(، قــال موســى بــن هــارون)7(بــه �رســول اهللا 
واحــد، وهــو آذان أهــل املدينــة، وألن ذلــك إمجــاع أهــل املدينــة ونقــل خلفهــم 

وألنــه أحــد طــريف اآلذان ، )10(، فــال يعــارض بأحاديــث اآلحــاد)9(عــن ســلفهم
  فكان مساويا لإلقامة فيه، أصله ال إله إال اهللا، وألنه نداء بالصالة كاإلقامة. 

��������
��������
��������

                                                

). وأب!و مح!ذورة: أوس 1/6) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وأكم!ل ال!نقص م!ن ن!ص المدون!ة: (1(
لوذان بن ربيعة بن سعد بن حج، وقيل: اس!مه س!مير ب!ن عمي!ر م!ؤذن المس!جد الح!رام، وص!احب بن معير بن 
ھ!!ـ)  59، ح!!دث عن!!ه ابن!!ه عب!!د المل!!ك وزوجت!!ه، واب!!ن أب!!ى مليك!!ة واب!!ن محي!!رين وآخ!!رون (ت �رس!!ول هللا 

 ). 3/117، السير: 5/450(طبقات ابن سعد: 
، عن أبى محذورة بسند آخ!ر، أم!ا الس!ند ال!ذي أورده )1/287) أخرجه مسلم في الصMة، باب: صفة ا{ذان: (2(

)، وھ!!و ض!!عيف؛ Gن في!!ه عثم!!ان ب!!ن الحك!!م الج!!ذامي، وھ!!و 1/61ب!!ه الح!!ديث المص!!نف فھ!!و ف!!ي المدون!!ة: (
 ).1/361للدرديري:  –صدوق له أوھام (تخريج اGحاديث الواردة في المدونة 

، روى ع!ن اب!ن عب!اس، وأب!ى أس!لم، و بكي!ر ب!ن ) عطاء: ھو عطاء بن يسار أبو محم!د الم!دني م!ولى ميمون!ة3(
 ).  2/23ھـ) (التقريب:  94عبد هللا بن اGشج، قال يحي بن معين: ثقة (ت 

 ).1/62) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ فأكملته من المدونة: (4(
 ).1/62) نقل قول عطاء ھذا ابن جريح (المدونة: 5(
المؤذن المعروف أب!وه س!عد القرظ!ى، ذك!ره اب!ن حب!ان ف!ي الثق!ات، وذك!ره  بن عابد عمار بن سعد القرظى:) 6(

 ). 7/41ابن منده في الصحابة، وقال: له رؤية وأنكر ذلك أبو نعيم (التھذيب: 
)، ومس!!لم ف!!ي الص!!Mة، ب!!اب: اGم!!ر بش!!فع 1/89) ح!!ديث ب!!Mل أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي ا{ذان، ب!!اب: اNقام!!ة: (7(

ل يخالف ما ذھب إليه المص!نف، ف!إن ب!HM ك!ان ي!ؤذن ب!التكبير أربع!ا، فيك!ون )، وحديث ب1/286MاNقامة: (
 الحديث ُحّجة على المؤلف وليس له. 

ھو اNمام الحافظ، محدث العراق، أبو عمران البزار، سمع من أحمد ب!ن حنب!ل، و يح!ي  موسى بن ھارون:) 8(
الطبران!ي، ص!نف الكت!ب واش!تھر اس!مه (ت  بن معين، وابن أبى شيبة، وعنه أبو س!ھل ب!ن زي!اد، وأب!و القاس!م

 ). 12/1116)، السير: (13/50ھـ) (تاريخ بغداد:  394
)، البيـ!ـان 1/134)، المنتـ!ـقى: (2/102)، اHستذك!ـار: (1/71حكى إجمــاع أھــل المدينــة فـي الموطــ!ـأ: () 9(

 ).      1/435والتحصيل: (
المفيد للظن، وعرف أيض!ا: ھ!و خب!ر  -أو العدول –العدل الواحد  ) الخبر الواحد أو أحاديث ا{حاد: ھو خبر10(

 ). 2/55)، مختصر ابن الحاجب: 356لم ينته إلى التواتر (شرح تنقيح الفصول ص 
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������x�6א�ذאن���Vא��x�6א�ذאن���Vא��x�6א�ذאن���Vא��x�6א�ذאن���Vא��x�6א�ذאن���Vא��x�6א�ذאن���Vא��x�6א�ذאن���Vא��x�6א�ذאن���Vא����������
 –؛ حلــديث أىب حمــذورة )2(، خالفــا ألىب حنيفــة)1(وأمــا الرتجيــع فمــن ُســّنته

إلــه  الــذي روينــاه وفيــه: "مث ترجــع فرتفــع صــوتك" فيقــول: أشــهد أن ال -�
، ويعضـده نقـل )3(إال اهللا، ومثله يف حديث سعد القرظى يف صفة أذان بـالل

  أهل املدينة املتواتر، وعملهم به املتصل. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������x��Fذאن�א�h�6�n)�]Lא�x��Fذאن�א�h�6�n)�]Lא�x��Fذאن�א�h�6�n)�]Lא�x��Fذאن�א�h�6�n)�]Lא�x��Fذאن�א�h�6�n)�]Lא�x��Fذאن�א�h�6�n)�]Lא�x��Fذאن�א�h�6�n)�]Lא�x��Fذאن�א�h�6�n)�]Lא���������

، خالفا ألىب حنيفـة، )4(فأما الصالة خري من النوم، فمن ُسنّـة أذان الصبح
، ويف )6(اجعلهـــا يف أذانـــك"لـــبالل: " �؛ لقولـــه )5(والشـــافعي يف أحـــد قوليـــه

علمـــه اآلذان، وفيـــه: "فـــإن كنـــت يف  �حـــديث أىب حمـــذورة: أن رســـول اهللا 
، )7(صــــالة الصــــبح فقــــل الصــــالة خــــري مــــن النــــوم، الصــــالة خــــري مــــن النــــوم"

  . )8(ويعضده عمل أهل املدينة املتصل
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������x�.�,*א���L)0x�.�,*א���L)0x�.�,*א���L)0x�.�,*א���L)0x�.�,*א���L)0x�.�,*א���L)0x�.�,*א���L)0x�.�,*א���L)0��������

يـذهب علـى أـا شــفع ؛ ألنـه )10(ألىب حنيفــة )9(فأمـا إيتـار اإلقامـة فخالفـا
كاآلذان، ودليلنا: ما رواه عمار بن سعد عن أبيه قال: "أُمر بـالل أن يشـفع 

  .)11(اآلذان، ويوتر اإلقامة"

                                                

 ).  112)، الرسالة (ص 1/222)، التفريع: (1/62) انظر: المدونة: (1(
 ).2/110) انظر: تحفة الفقھاء: (2(
 ) سبق تخريج الحديثين. 3(
 ). 1/67وھو مما يعرف بالتثويب، وعبر عنھا القاضي عبد الوھاب في اNشراف بالتنويم: () 4(
 ). 12)، مختصر المزنى (ص 1/85)، اGم: (2/110) انظر: تحفة الفقھاء: (5(
 ). 1/264) أخرجه الطبراني بھذا اللفظ في معجمه الكبير، نصب الراية: (6(
)، مختصرا، وق!ال ح!ديث أب!ى مح!ذورة 1/366الترجيع في ا{ذان: () أخرجه الترمذي في الصMة، باب: في 7(

 ).1/340في ا{ذان صحيح، وأبو داود في الصMة، باب: كيف ا{ذان: (
 ). 1/72) انظر: الموطأ: (8(
 ).112)، الرسالة (1/222)، التفريع: (1/62) انظر: المدونة: (9(
 ).2/110)، تحفة الفقھاء: (25) انظر: مختصر الطحاوي (ص 10(
)، ومس!لم ف!ي الص!Mة، ب!اب: اGم!ر بش!فع ا{ذان، وإيت!ار 1/150) أخرجه البخاري في ا{ذان مثنى مثن!ى: (11(

 ).  1/286اNقامة: (
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 �وروى مســلم عــن ابــن عمــر قــال: "كــان اآلذان علــى عهــد رســول اهللا 
، وروى ســعد القرظــى: أن رســول اهللا أمــر )1(مــرتني مــرتني، واإلقامــة مــرة مــرة"

، وقال إبراهيم بـن عبـد العزيـز )2( قال: واإلقامة واحدة واحدةبالل باآلذان مث
، وكان ذلك نقـل )3(بن أىب حمذورة: أدركت جدي وأيب وأهلي يقيمون فرادى

  أهل املدينة وعملهم املتصل.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ��������xA

�,�.\�א��AN.�AgFوא5,�WW��,�6xA

�,�.\�א��AN.�AgFوא5,�WW��,�6xA

�,�.\�א��AN.�AgFوא5,�WW��,�6xA

�,�.\�א��AN.�AgFوא5,�WW��,�6xA

�,�.\�א��AN.�AgFوא5,�WW��,�6xA

�,�.\�א��AN.�AgFوא5,�WW��,�6xA

�,�.\�א��AN.�AgFوא5,�WW��,�6xA

�,�.\�א��AN.�AgFوא5,�WW��,�6��������

، )5(عيخالفـا للشـاف )4(فأما اختياره يف قوله: قد قامت الصالة مـرة واحـدة
أمر بالال باإلقامة واحدة، ويقـول:  �فلما رواه سعد القرظى: أن رسول اهللا 

، )7(، وهــذا نــص، ومثلــه حــديث أىب حمــذورة)6(قــد قامــت الصــالة مــرة واحــدة
وألنه نقل أهل املدينة خلف عن سلف، وألنـه لفـظ خيـتص باإلقامـة، فوجـب 

النوم ملا كـان لفظـا أن يكون على أصلها يف اإليتار، كما أن الصالة خري من 
  خيتص اآلذان كان على أصل اآلذان يف اإلشفاع.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJ��������x�CL,�1و�,���Fא��AgFאز�א�ذאن���Vx�CL,�1و�,���Fא��AgFאز�א�ذאن���Vx�CL,�1و�,���Fא��AgFאز�א�ذאن���Vx�CL,�1و�,���Fא��AgFאز�א�ذאن���Vx�CL,�1و�,���Fא��AgFאز�א�ذאن���Vx�CL,�1و�,���Fא��AgFאز�א�ذאن���Vx�CL,�1و�,���Fא��AgFאز�א�ذאن���Vx�CL,�1و�,���Fא��AgFאز�א�ذאن���V��������
، خالفـــا )9(أن يـــؤذن لصـــالة قبـــل وقتهـــا إال الصـــبح وحـــدها )8(وال [جيـــوز]

: "إن بالال يؤذن �يف منعه اآلذان للصبح قبل وقتها؛ لقوله  )10(ألىب حنيفة
                                                

)، النسائي في ا{ذان، ب!اب: كي!ف 1/350) لم أجده في مسلم، فقد أخرجه أبو داود في الصMة، باب: اNقامة: (1(
خزيم!ة وال!دارقطنى وأب!ى حب!ان والح!اكم والبيھق!ي، وق!ال اب!ن الج!وزي:  )، وأبو عوان!ة واب!ن2/18اNقامة: (

 ).  1/191وھذا إسناد صحيح (تلخيص الحبير: (
)، إسناده ضعيف؛ لضعف أوHد سعد، ومعناه ف!ي 1/241) أخرجه ابن ماجه في ا{ذان، باب: إفراد اNقامة: (2(

 صحيح البخاري، وقد سبق تخريجه.
 ). 237، 1/236) أخرجه الدارقطني: (3(
 ). 113)، الرسالة (ص 1/222)، التفريع: (1/62) انظر: المدونة: (4(
 ).12)، مختصر المزنى (ص 1/83) انظر: اGم: (5(
)، بلف!ظ: 1/349) الحديث بھذا اللفظ ل!م أعث!ر علي!ه، وھ!و ف!ي س!نن أب!ى داود ف!ي الص!Mة ف!ي ب!اب: اNقام!ة: (6(

 مة إH أنه يقول: قد قامت الصMة، قد قامت الصMة. "أُمر بMل أن يشفع ا{ذان ويوتر اNقا
 )  سبق تخريج الحديث أعMه.7(
 ) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ ولعلھا H يجزئ. 8(
 ).37)، الكافي (ص 112)، الرسالة (ص 1/221)، التفريع: (1/64) انظر: المدونة: (9(
 ).25) انظر: مختصر الطحاوي (ص 10(
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نعكم مـــن ســـحوركم أذان بـــالل فإنـــه يـــؤذن بليـــل فكلـــوا بليـــل"، وروي: ال ميـــ
، ويف حـــــديث زيـــــاد بـــــن [احلـــــارث )1(واشـــــربوا حـــــىت يـــــؤذن ابـــــن أم مكتـــــوم"

فأذنـــت  �قـــال: ملــــا كـــان أول آذان الصـــبح، أمـــرين رســـول اهللا  )2(الصـــدائي]
إىل  )3(فجعلــت أقــول: أقــيم يــا رســول اهللا، فجعــل ينظــر إىل ناحيــة [املشــرق]

، وألن مــن ســنتها )4(حــىت إذا طلــع الفجــر أمــرين باإلقامــة" الفجــر فيقــول: ال،
وقتهــا؛  )5(تقــدمي آذاــا وســائر شــروطها [قبــل] التغلــيس ــا، وذلــك يقتضــي

  ليتمكن من آدائها مع أول الوقت.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJ��������xNK;א��AgX�I�א�ذאن��xNK;א��AgX�I�א�ذאن��xNK;א��AgX�I�א�ذאن��xNK;א��AgX�I�א�ذאن��xNK;א��AgX�I�א�ذאن��xNK;א��AgX�I�א�ذאن��xNK;א��AgX�I�א�ذאن��xNK;א��AgX�I�א�ذאن����������

؛ ألن ذلـك هـو )6(فأما سائر الصـلوات فـال يـؤذن هلـا إال بعـد دخـول وقتهـا
ن ذلك هو إعالم بوجوب الصالة ودعاء إليها، وذلك إمنا يكون األصل، وأل

بعد دخول الوقت، وأمـا الصـبح فإـا تـدرك النـاس [غـري متهيئـني هلـا فـاحتيج 
؛ ليتأهــب النــاس هلــا الســتدراك فضــيلة التغلــيس )7(إىل اآلذان هلــا قبــل وقتهــا]

ــــاس متصــــرفني يف معايشــــه م ــــا، وســــائر الصــــلوات خبالفهــــا ألــــا تــــدرك الن
  وأشغاهلم فال حيتاجون إىل أكثر من اإلعالم بوجوا.

  

                                                

)، ومسلم ف!ي الص!يام، ب!اب: بي!ان ال!دخول ف!ي 1/153البخاري في ا{ذان، باب: ا{ذان قبل الفجر: () أخرجه 1(
 ).2/768الصوم يحصل بطلوع الفجر: (

  ) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ. 2(
ول!زم  �ف!ي بع!ض أس!فاره، فس!ار م!ع رس!ول هللا  �وزيادة بن الحارث الصدائي: ھو الذي ك!ان م!ع رس!ول هللا 

 ).7/503غرزه، ونزل زياد بين الحارث مصر، وروى عنه المصريون (طبقات ابن سعد: 
 ) ما بين المعقوفتين مطموسة في جميع النسخ. 3(
!نة 1/352) أخرجه أبو داود في الصMة، باب: الرجل يؤذن ويقيم ا{خر: (4( )، وابن ماجه في ا{ذان، ب!اب: السُّ

)، وقال حديث زي!اد M1/383ة، باب: ما جاء أن من أذن فھو يقيم: ()، والترمذي في الص1/237في ا{ذان: (
 إنما نعرفه من حديث اNفريقي، وھو ضعيف عند أھل الحديث.

 ) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ. 5(
 ). 116)، الرسالة (ص 1/2221)، التفريع: (1/64) انظر المدونة: (6(
 النسخ، وأكمل النقص من كتاب اNشراف للمصنف. ) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع 7(
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zzzzzzzz1010JJJJJJJJ��������x�1א�ذאنP�S.x�1א�ذאنP�S.x�1א�ذאنP�S.x�1א�ذאنP�S.x�1א�ذאنP�S.x�1א�ذאنP�S.x�1א�ذאنP�S.x�1א�ذאنP�S.))11((  
؛ ألن )3(، إذا أراد [اإلمســـاع])2(ال بـــأس باســـتدارة املـــؤذن عـــن ميينـــه ومشالـــه

اآلذان إعــالم للغائــب واحلاضــر وحيتــاج يف إعــالم الغائــب أكثــر ممــا حيتــاج إليــه 
فيـه، وميثـل مـا يكـره: مـن التشـبيه يف إعالم احلاضر، ويكره التطريب والتلحني 

باألغـــاين ومـــا ينبغـــي تنزيـــه أذكـــار القـــرب عنـــه، ولـــه رفـــع الصـــوت بـــه، ووضـــع 
األصـابع يف أذنيــه؛ ألن ذلـك عــون لـه علــى التبليـغ، والتوجــه إىل القبلـة أحــب 
إلينــا، ولــه أن يــؤذن كيــف تيســر عليــه، وال يــتكلم يف أذانــه وال يقطعــه بغــريه؛ 

علــى نفســه، وأداه علــى نظامــه،  )4(بالصــالة [.....]ألن الغــرض بــه اإلعــالم 
فإذا ختلله ما لـيس منـه مـن كـالم، أو رد سـالم زال الغـرض بـه، واخـتلط علـى 
سامعه وظن أنه ليس باألذان املأمور به، وجيوز اختاذ األعمى مؤذنا؛ ألن ابن 

، وألنه ملا جازت إمامته فاآلذان )5(وكان أعمى �أم مكتوم كان يؤذن للنيب 
اجلواز أوىل، وألن الغــــرض مــــن اآلذان اإلعــــالم والتبليــــغ وذلــــك متــــأت منــــه  بــــ

  كتأتيه من البصري..
، وإقامة غريه، وألنـه ملـا جـاز أن يـؤذن واحـد ويـؤم )6(وال بأس بأذان مؤذن

غـــريه جـــاز أن يـــؤذن ويقـــيم غـــريه، وأذان احملـــدث جـــائز، واألفضـــل أن يكـــون 
الـداعي إليهـا علـى صـفة مـن  طاهرا؛ ألنه دعـاء إىل الصـالة فيجـب أن يكـون

ميكنـه أن يصـلي، فـإن أّذن علـى غــري طهـور جـاز؛ ألن اإلخـالل بالفضــيلة ال 

                                                

)، والتفري!ع: 65-1/61) يراجع في ھذه المجموعة من المسائل التي تتعلق با{ذان المراجع التالي!ة: المدون!ة: (1(
 ).38)، الكافي (ص 1/221-222(

 ).1/62لمدونة: استدارة المؤذن، وروى جوازه إذا أراد اNسماع (ا –رحمه هللا  –) أنكر اNمام مالك 2(
 ) ما بين قوسين مطموسة في جميع النسخ.3(
 ) ما بين قوسين مطموسة في جميع النسخ.  4(
 ) كما ثبت في الحديث الذي ذكر قريبا.  5(
نة م!ن ح!ديث الح!ارث الص!دائي ال!ذي س!بق ذك!ره ف!ي الص!فحة 6( ) وھذا ما قاله المصنف يخالف ما جاء في السُّ

 السابقة. 
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مينع اجلواز، واإلقامة خبالف اآلذان؛ ألا متصلة بالصالة غري مرتاخية عنها، 
  : )1(وآذان الراكب جائز، ويف إقامته راكبا روايتان

كراهيــة؛ ألن ذلــك يــؤدي إىل إحــدامها اجلــواز اعتبــارا بــاآلذان، واألخــرى ال
الرتاخــي بينهــا وبـــني الصــالة لتشـــاغله بنزولــه، ومشــيه إىل املوضـــع الــذي يريـــد 

  الصالة فيه..
وال آذان علــى مســافر؛ ألنــه ال مجاعــة عليــه، وال علــى النســاء ألــن لســن 
من أهل اجلماعة، وإن أقمـن فحسـن؛ ألن اإلقامـة آكـد مـن اآلذان؛ ألنـه قـد 

  . )2(وكل من مل جتز إمامته مل يعتد بأذانه]خوطب ا من [يؤم، 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������x��2א�ذאن�(��ل�.[�1.��(��ل�א@^ذنLS.x��2א�ذאن�(��ل�.[�1.��(��ل�א@^ذنLS.x��2א�ذאن�(��ل�.[�1.��(��ل�א@^ذنLS.x��2א�ذאن�(��ل�.[�1.��(��ل�א@^ذنLS.x��2א�ذאن�(��ل�.[�1.��(��ل�א@^ذنLS.x��2א�ذאن�(��ل�.[�1.��(��ل�א@^ذنLS.x��2א�ذאن�(��ل�.[�1.��(��ل�א@^ذنLS.x��2א�ذאن�(��ل�.[�1.��(��ل�א@^ذنLS.��������

مــا يقــول؛ ألن رســول اهللا  )3(ومــن مســع املــؤذن فيســتحب لــه أن يقــول مثــل
، وينتهـي بالتحكيـة )4(قال: "إذا مسعتم املؤذن يؤذن فقولوا مثل مـا يقـول" �

يل وتكبري، فجاز للسامع ليس بـداع ؛ ألن ذلك ذكر ول)5(إىل آخر التشهد
  إليه فلم يكن حلكايته املؤذن يف ذلك معىن..

؛ ألنــه مل يــرو عــن النــيب أنــه أذن لــه فيهــا وال )6(وال أذان لشــيء مــن النوافــل
أقــيم، وألن اآلذان إعــالم بوجــوب الصــالة، والنوافــل غــري واجبــة، واإلقامــة يف 

  ذلك تابعة لآلذان، واهللا أعلم.

  

                                                

 ). 3)، الكافي (ص 1/221)، التفريع: (1/64ة: () انظر: المدون1(
 ). 1/70) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص في اNشراف: (2(
 ). 1/3) انظر: المدونة: (3(
)، ومسلم في الص!Mة، ب!اب: اس!تحباب 1/152) أخرجه البخاري في ا{ذان، باب: ما يقول إذا سمع المنادي: (4(

 ). 1/288المؤذن: ( القول مثل قول
) وھ!ذا ھ!!و المش!ھور ف!!ي الم!ذھب، وف!!ي مقاب!!ل المش!ھور أن المطل!!وب أن يحاكي!ه ف!!ي جمي!ع ا{ذان، قال!!ه اب!!ن 5(

 ). 1/442حبيب، ورواه ابن شعبان عن مالك واختاره المازري (مواھب الجليل: 
 ).37)، الكافي (ص 1/122) انظر: التفريع: (6(
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��������

�8�f54�Wم�8�f54�Wم�8�f54�Wم�8�f54�Wم�8�f54�Wم�8�f54�Wم�8�f54�Wم�8�f54�Wم��������AgFوא���D�א��AgFوא���D�א��AgFوא���D�א��AgFوא���D�א��AgFوא���D�א��AgFوא���D�א��AgFوא���D�א��AgFوא���D�א����������

�m�m�m�m��w��v��u���t��w��v��u���t��w��v��u���t��w��v��u���t وعلى املعاين للِقبلـة اسـتقباهلا؛ لقولـه تعـاىل:

xxxxllll�)1(:وقول!!!!ه ،��m�m�m�m£��¢��¡������~��}£��¢��¡������~��}£��¢��¡������~��}£��¢��¡������~��}llll�)2( وإن كــــان ،
غائبا عنها ففرضه االجتهاد يف طلبها باألدلة املنصوبة عليها؛ فإن صلى بغـري 

يغلــب  اجتهــاد فــال جتزيــه، وإن عميــت عليــه األدلــة لزمــه أن يصــلي إىل حيــث
علـى ظنـه أن الِقبلــة يف تلـك اجلهـة، فــإن غلبـه ظنـه أــا يف جهـة مـن اجلهــات 

، خالفــــا )3(فصــــلى إليهــــا مث بــــان لــــه أنــــه اســــتدبرها فــــال إعــــادة عليــــه واجبــــة
، )6(��m�m�m�ml��k��jl��k��jl��k��jl��k��jmmmm��������o��no��no��no��nllll؛ لقولـــــــه تعـــــــاىل:)5(، والشـــــــافعي)4(للمغـــــــرية

جلهـات، فمفهوم هذا: أن اإلجزاء حيصل علـى أي وجـه وقـع االسـتقبال مـن ا
يف ســـفر يف ليلـــة ظلمـــاء  �وروى عـــامر بـــن ربيعـــة قـــال: كنـــا مـــع رســـول اهللا 

ذات ريـــح ومطـــر، فحضـــرت الصـــالة فصـــلى كـــل رجـــل منـــا علـــى حيالـــه لغـــري 
فقـال: "مضـت صـالتكم"، ونزلـت  �الِقبلة، فلما أصـبحنا سـألنا رسـول اهللا 

، وروى عطاء عن جابر قال: )�m�m�m�ml��k��jl��k��jl��k��jl��k��jmmmm��������o��no��no��no��nllll)7( ،)8 هذه اآلية:
ســرية كنــت فيهــا فأصــابتنا ظلمــة، ومل نعــرف الِقبلــة فقــال  �عــث رســول اهللا ب

                                                

 . 144قرة، ا{ية: ب) سورة ال2)، (1(
  ). 38)، الكافي (ص 1/261)، التفريع: (1/92) انظر: المدونة: (3(
) المغيرة: بن عبد الرحمن المخزومي، اNمام الفقيه، أحد م!ن دارت علي!ه الفت!وى بالمدينـ!ـة بعـ!ـد مال!ك، س!مه 4(

ـ، وتوفي س!نة ھ 134أنه وھشام بن عروة، وابا الزناد ومالكا، وعنه أخذ جماعة وخّرج له البخاري، ولد سنة 
 ).  56ھـ (شجرة النور الزكية ص  188

 ).13)، مختصر المزنى (ص 1/94) انظر: اGم: (5(
 .115) سورة البقرة، ا{ية: 7)، (6(
)، والترم!ذي ف!ي 1/326) أخرجه اب!ن ماج!ه ف!ي إقام!ة الص!Mة، ب!اب: م!ن يص!لي لغي!ر القِبل!ة وھ!و H يعل!م: (8(

)، وفي!!ه أش!!عت الس!!مان يض!!عف ف!!ي 2/176لغي!!ر القِبل!!ة ف!!ي الغ!!م: ( الص!Mة، ب!!اب: م!!ا ج!!اء ف!!ي الرج!!ل يص!!لي
)، بلفظ: "ق!د 1/271الحديث، والحديث ليس فيه ما ذكره المصنف: "مضت صMتكم"، وھي في الدارقطني: (

 أجزأت صMتكم".
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طائفــة منــا: الِقبلــة هاهنــا ِقبَــل الشــمال، وقالــت طائفــة: هــا هنــا ِقبــل اجلنــوب، 
فـأنزل  )2(�رسـول اهللا  )1(فلما أصبحوا إذا تلك اخلطوط لغـري الِقبلـة [فأتينـا]

قـــــــــــال:  ويف حـــــــــــديث آخـــــــــــر، )mmmml��k��j��i��hl��k��j��i��hl��k��j��i��hl��k��j��i��hllll�)3 اهللا تعـــــــــــاىل:
الصــالة علــى الوجــه الــذي  )5(، وألنــه [أدى])4("أحســنتم، ومل يأمرنــا باإلعــادة

فـــرض عليـــه يف االجتهـــاد يف طلـــب جهـــة الِقبلـــة مـــع عـــدم التوصـــل إىل ذلـــك 
  يقينا فأجزاه كما لو أصاا.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������x�D�z,�I{�"0�MDX�?@�\,�6א���Aא*��د���ELא�x�D�z,�I{�"0�MDX�?@�\,�6א���Aא*��د���ELא�x�D�z,�I{�"0�MDX�?@�\,�6א���Aא*��د���ELא�x�D�z,�I{�"0�MDX�?@�\,�6א���Aא*��د���ELא�x�D�z,�I{�"0�MDX�?@�\,�6א���Aא*��د���ELא�x�D�z,�I{�"0�MDX�?@�\,�6א���Aא*��د���ELא�x�D�z,�I{�"0�MDX�?@�\,�6א���Aא*��د���ELא�x�D�z,�I{�"0�MDX�?@�\,�6א���Aא*��د���ELא���������
؛ )6(ب لــــــه أن يعيــــــد يف الوقــــــتإذا ثبــــــت أنــــــه ال تلزمــــــه اإلعــــــادة فيســــــتح

 يف اجتهـــــاده [وصـــــلى] )7(ليســـــتدرك فضـــــيلة الوقـــــت جلـــــواز أن يكون[قصـــــر]

   فيه، ولبقاء الوقت من التأثري واحلرمة ما ليس له مع الفوات.)8(

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������xAgF�6א����aא�xAgF�6א����aא�xAgF�6א����aא�xAgF�6א����aא�xAgF�6א����aא�xAgF�6א����aא�xAgF�6א����aא�xAgF�6א����aא���������
ويلـــزم املصـــلي أن يعقـــد الصـــالة وينـــوي الـــدخول فيهـــا بقلبـــه، ولـــيس عليـــه 

��m�m�m�m��n���m��l��k��j��i��h��n���m��l��k��j��i��h��n���m��l��k��j��i��h��n���m��l��k��j��i��hلقولــــــه تعــــــاىل:؛ وذلــــــك )9(نطــــــق بلســــــانه
oooollll  إمنـــــا األعمـــــال �واإلخـــــالص: هـــــو القصـــــد إليـــــه بالعمـــــل، وقولـــــه" :

، وألــا قربــة، فالبــد فيهــا مــن نيــة كســائر )10(بالنيــات، وإمنــا المــرئ مــا نــوى"

                                                

 ) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وأكمل النقص من نص الحديث. 1(
)، والحديـث تفـرد بـه محم!د ب!ن س!الم 2/10)، البيھـقي: (1/206)، الحاكـم: (1/271() أخرجـه الدارقطنـي: 2(

 ومحمد بن عبيد هللا العرزوني عن عطاء، وھما ضعيفان.
 . 115) سورة البقرة، ا{ية: 3(
 ). 2/11) أخرجه البيھقي: (4(
 ) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ. 5(
 ).  1/261لتفريع: ()، ا1/92) انظر: المدونة: (6(
 ) ما بين المعقوفتين مطموسة في جميع النسخ.  7(
 ) ما بين المعقوفتين مطموسة في جميع النسخ.  8(
 ).39)، الكافي: (ص 1/226) انظر التفريع: (9(
 ) سبق تخريج الحديث.10(
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القــرب، وإذا ثبــت ذلــك فيجــب أن تكــون النيــة مقارنــة البتــدائها غــري متــأخرة 
  ال أن يستصحبها ذكر إن تقدمت إىل ابتدائها.عليها، أو متقدمة عليها إ

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJxאمN5*א�AI�f�xאمN5*א�AI�f�xאمN5*א�AI�f�xאمN5*א�AI�f�xאمN5*א�AI�f�xאمN5*א�AI�f�xאمN5*א�AI�f�xאمN5*א�AI�f���������
، خالفــا )1(والـدخول فيهـا بتكبــرية اإلحـرام، ولفظهــا اهللا أكـرب ال جيزيــه غـريه

؛ لقوله )2(ألىب حنيفة إذ يقول: إنه جيزيه أن حيرم بقوله: اهللا أجل، واهللا أعظم
، وقولــه عليــه الصــالة )3("عليــه الصــالة والســالم: "صــلوا كمــا رأيتمــوين أصــلى

، وقولــــه: "ال يقبــــل اهللا صــــالة أحــــدكم حــــىت )4(والســــالم: "حترميهــــا التكبــــري"
، )5(يتوضـــأ كمـــا أمـــره اهللا "إىل قولـــه: "مث يســـتقبل الِقبلـــة فيقـــول: "اهللا أكـــرب"

وألنــه لفـــظ عـــزا عـــن التكبـــري مـــع القــدرة عليـــه فلـــم يصـــح [انعقـــاد الصـــالة بـــه  
، وألنـه ركـن مـن أركـان الصـالة، فوجـب أن )6(كقوله: يا مالك يوم احلساب]
  يكون متعينا كالركوع والسجود.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44xxxxxxxx��������
 Hملــا ذكرنــاه، )8(، خالفــا للشــافعي)7(جيزيــه أن يقـــوم بقولـــه: اهللا األكــربو ،

  وألنه غري بِْنية قوله: اهللا أكرب، فلم جيز أصله قوله: اهللا الكبري. 
��������
��������
��������

                                                

 ). 39)، الكافي ( ص 114)، الرسالة (ص1/66) انظر: المدونة (1(
  .)2/123ء: ( ) انظر: تحفة الفقھا2(
 ). 1/155) أخرجه البخاري في ا{ذان، باب: ا{ذان للمسافرين: (3(
)، واب!!ن ماج!!ه ف!!ي الطھ!!ارة، وب!!اب: مفت!!اح 1/411) أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الص!!Mة، ب!!اب: تح!!ريم الص!!Mة، و(4(

ذا ). وق!!ال: ھ!!9-1/8)، والترم!!ذي ف!!ي الطھ!!ارة، ب!!اب: مفت!!اح الص!!Mة الطھ!!ور: (1/101الص!!Mة الطھ!!ور: (
 ).  129، 1/123الحديث أصح شيء في ھذا الباب وأحسن، وأخرجه اNمام أحمد في مسنده: (

 ) سبق تخريج الحديث مع اختMف يسير في اللفظ. 5(
 ) للمصنف.1/73) ما بين معقوفتين في جميع النسخ وأتممناه من كتاب اNشراف: (6(
 ). 39)، الكافي (ص 1/70) انظر: المقدمات: (7(
 ). 14)، مختصر المزنى: (ص 1/100ر: اGم: () انظ8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJאN5*א�AI�f��
a��?)

���AI�fא*N5א���Oא��a��?)

���AI�fא*N5א���Oא��a��?)

���AI�fא*N5א���Oא��a��?)

���AI�fא*N5א���Oא��a��?)

���AI�fא*N5א���Oא��a��?)

���AI�fא*N5א���Oא��a��?)

���AI�fא*N5א���Oא��a��?)

�א�N<�ع��O�xא��aو��?.��ONم�و�6א�xع�>Nא��
aو��?.��ONم�و�6א�xع�>Nא��
aو��?.��ONم�و�6א�xع�>Nא��
aو��?.��ONم�و�6א�xع�>Nא��
aو��?.��ONم�و�6א�xع�>Nא��
aو��?.��ONم�و�6א�xع�>Nא��
aو��?.��ONم�و�6א�xع�>Nא��
aو��?.��ONم�و�6א���������
كـان إذا افتـتح الصـالة   �؛ ملا روى:"أنه )1(ويرفع يديه عند تكبرية اإلحرام

 :)3(، ويف رفعهمــا عنــد الركــوع والرفــع منــه روايتــان)2(رفــع يديــه حــذو منكبيــه"
كان يرفع يديه عند االفتتاح وحـني يركـع   �فوجه اختياره ما روي: "أن النيب 

: "كـان يرفـع يديـه �، ووجـه اآلخـر أن قولـه )4(الركـوع"وحني يرفع رأسه من 
، وألنــه تكبـــري موضــوع لالنتقــال مـــن )5(مــرة واحــدة، مث ال يعــود لرفعهـــا بعــد"

  ركن إىل ركن كتكبري السجود.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJx?)
����������O���;X�6א��
(?��O���;X�6xא��
(?��O���;X�6xא��
(?��O���;X�6xא��
(?��O���;X�6xא��
(?��O���;X�6xא��
(?��O���;X�6xא��
(?��O���;X�6xא��

؛ ملـــا روى: "أن )7(، خالفـــا للشـــافعي)6(ويرفعهـــا حـــذو منكبيـــه ودون ذلـــك
  .)8(تح الصالة يرفع يديه حذو منكبيه"كان إذا افت  �رسول اهللا 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJxs�L;L�_د��/�אxs�L;L�_د��/�אxs�L;L�_د��/�אxs�L;L�_د��/�אxs�L;L�_د��/�אxs�L;L�_د��/�אxs�L;L�_د��/�אxs�L;L�_د��/�א��������

، خالفــــا )9(ويقـــــرأ عقيــــب التكبــــري، وال يفصــــل بينهمــــا بتوجيــــه وال تســــبيح
، وقولــه للــذي علمــه: "كــرب )11(: "مث يكــرب مث يقــول"�؛ لقولــه )10(للشــافعي

                                                

 ). 114)، الرسالة: (ص 1/266)، التفريع: (1/71) انظر: المدونة: (1(
)، ومس!لم ف!ي ب!اب اس!تحباب 1/179) أخرجه البخاري ف!ي الص!Mة، ب!اب: رف!ع الي!دين ف!ي التكبي!رة اGول!ى: (2(

 ). 1/292رفع اليدين حذو النكبين: (
 ). 43)، الكافي: (ص 1/226)، التفريع: (1/71) انظر: المدونة: (3(
 ). 1/3010) أخرجه مسلم في الصMة، باب: وضع اليد اليمنى على اليسرى وبعد تكبيرة اNحرام: (4(
)، والترمذي ف!ي الص!Mة، ب!اب: 1/478) أخرجه أبو داود في الصMة، باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع: (5(

 ).2/40حديث حسن: ( رفع اليدين عند الركوع، وقال:
 ). 43)، الكافي: (ص 114)، الرسالة: (ص 1/71) انظر: المدونة: (6(
 ). 14)، مختصر المزنى: (ص 1/103) انظر: اGم: (7(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 8(
) التوجيه: أن يقول: وجھت وجھي للذي فطر السموات واGرض حنيف!ا ... والتس!بيح: أن يق!ول س!بحانك اللھ!م 9(

 ).    1/66بحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، H إله غيرك (المدونة: و
 ). 14)، مختصر المزنى: (ص 1/66) انظر: اGم: (10(
 ) سبق تخريج الحديث. 11(
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قـــــال لـــــه: كيـــــف تقـــــرأ إذا افتتحـــــت  �، ويف حـــــديث أّيب: "أنـــــه )1(مث اقـــــرأ"
  ومل يذكر توجيها وال تسبيحا. )2(ة؟ قال: فقرأه احلمد هللا رب العاملني"الصال

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJ��������xAgF�6א��A/אNא���?.�nVא��אxAgF�6א��A/אNא���?.�nVא��אxAgF�6א��A/אNא���?.�nVא��אxAgF�6א��A/אNא���?.�nVא��אxAgF�6א��A/אNא���?.�nVא��אxAgF�6א��A/אNא���?.�nVא��אxAgF�6א��A/אNא���?.�nVא��אxAgF�6א��A/אNא���?.�nVא��א��������
، خالفــا )3(والواجــب مــن القــراءة متعــني وهــو: فاحتــة الكتــاب ال جيزيــه غــريه

يف قولــه: أي شــيء قــرأ مــن القــرآن أجــزاه؛ لقولــه عليــه الصــالة  )4(ألىب حنيفــة
، وقوله: "ال صـالة ملـن مل يقـرأ بـأم )5(ة إال بفاحتة الكتاب"والسالم: "ال صال

، وألن أركــان الصــالة أقــوال وأفعــال، فلمــا كانــت األفعــال متعينــة )7)(6(القـرآن"
  فكذلك األقوال.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJ���������)h�\S����C'4و�AgF�6א���D2S�א��A/אN,م�
��)h�\S����C'4و�AgF�6א���D2S�א��A/אN,م�
��)h�\S����C'4و�AgF�6א���D2S�א��A/אN,م�
��)h�\S����C'4و�AgF�6א���D2S�א��A/אN,م�
��)h�\S����C'4و�AgF�6א���D2S�א��A/אN,م�
��)h�\S����C'4و�AgF�6א���D2S�א��A/אN,م�
��)h�\S����C'4و�AgF�6א���D2S�א��A/אN,م�
��)h�\S����C'4و�AgF�6א���D2S�א��A/אN,م�
���������x����������.?�א�;���x.?�א�;���x.?�א�;���x.?�א�;���x.?�א�;���x.?�א�;���x.?�א�;���x.?�א�;�
، وليســت مــن احلمــد، )8(وال يقــرأ: بســم اهللا الــرمحن الــرحيم ســرا وال جهــرا

��m�m�m�m��{���z��y��x��w��v��{���z��y��x��w��v��{���z��y��x��w��v��{���z��y��x��w��vوال مـــــن كـــــل ســـــورة إال مــــــن النمـــــل يف قولـــــه:
}���|}���|}���|}���|llll)9( وقــال الشــافعي: هــي مــن احلمــد، وال جتــزي الصــالة إال ،

  ..))10ا، وله قوالن يف أا من كل سورة
بـــني  -عليـــه الصـــالة والســـالم -ودليلنـــا: أـــا لـــو كانـــت مـــن احلمـــد لكـــان

ى عادتـــه يف بيـــان القـــرآن، ولـــو فعـــل ذلـــك النقطـــع ذلـــك بيانـــا مستفيضـــا علـــ

                                                

)، ومس!!لم ف!!ي 1/192ال!!ذي H ي!!تم ركوك!!ه باNع!!ادة: ( �) أخرج!!ه البخـ!!ـاري ف!!ي ا{ذان، ب!!اب: أم!!ر النب!!ي 1(
 . 1/298تحة: الصMة، باب: وجود قراءة الفا

)، 1/83)، ومالـ!ـك ف!ي الموطـ!ـأ: (5/146) أخرجه البخاري في التفسير، باب: ما جاء في فاتحـة الكتـ!ـاب: (2(
 وحديث أبّي الذي أورده المصنف H شاھد فيه على ما استدل به. 

 ). 40)، الكافي: (ص 1/226): التفريع: (1/69) انظر: المدونة: (3(
 ). 28ي: (ص ) انظر: مختصر الطحاو4(
)، ومس!لم ف!ي الص!Mة، ب!اب: 1/184) أخرجه البخاري في الصMة، ب!اب: وج!وب الق!راءة ل�م!ام والم!أموم: (5(

 ).  1/295وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: (
 )، بھذا اللفظ، ويشھد حديث الصحيحين السابق له.   1/183، و الدرامي: (2/93) أخرجه عبد الرزاق: 6(
 قوفتين سقط من (ق)، ومطموسة في باقي النسخ. ) ما بين مع7(
 ). 40)، الكافي (ص 114)، الرسالة: (ص 1/68) انظر: المدونة: (8(
 . 30) سورة النمل، ا{ية: 9(
 ). 1/107) انظر: اGم: (10(
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العذر، ومل يقع خالفـه كسائر آياا، ولقوله عليه الصالة والسالم: "يقول اهللا 
ــــه ونصــــفها  تعــــاىل: قســــمت الصــــالة بيــــين وبــــني عبــــدي نصــــفني، فنصــــفها ل

اخلـرب،  )1(لعبدي، ولعبدي مـا سـأل، فـإذا قـال العبـد: احلمـد هللا رب العـاملني"
، فلـو  )2(ن، أحدمها: أنه بني كيفية قسمة السورة [فبـدأ باحلمـد هللا]ففيه دليال

كانت التسمية منها لبدئ ا، األخـرى: أنـه بـني أن القسـمة باآليـات"، ويف 
وأبـا بكـر  �إثبات التسمية إبطـال هلـذا املعـىن، ويف حـديث أنـس: "أن النـيب 
ـــا كـــانوا يفتتحـــون القـــراءة باحلمـــد هللا رب ال عـــاملني". ويف وعمـــر وعثمـــان وعلي

، ويف حــديث عبــد )3(خــرب آخــر: "كــانوا ال يقــرؤون بســم اهللا الــرمحن الــرحيم"
 �اهللا بن مغفل أنه قال البنه: إياك واحلدث، فإين صليت خلف رسول اهللا 

  . )4(وأىب بكر وعثمان فلم يكن أحد منهم يقرؤها
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJ��������xא��DF�6א��NCQא��وאN�*אxא��DF�6א��NCQא��وאN�*אxא��DF�6א��NCQא��وאN�*אxא��DF�6א��NCQא��وאN�*אxא��DF�6א��NCQא��وאN�*אxא��DF�6א��NCQא��وאN�*אxא��DF�6א��NCQא��وאN�*אxא��DF�6א��NCQא��وאN�*א��������

ئض يف هــذا، والنوافــل يف هيئــة مــن اإلســرار مــن الفــرا )5(والصــلوات الراتبــة
واجلهر على ثالثة أوجه: منها ما جيهر بالقراءة يف مجيعهـا، ومنهـا مـا يسـر يف 
مجيعهـــا، ومنهـــا مـــا جيهـــر يف بعضـــها ويســـر يف بعضـــها، فـــاألول هـــو الصـــبح 
واجلمعــة هــذا مــن الفــرائض، وصــالة العيــدين واالستســقاء والــوتر مــن الســنن، 

والعصر من الفـرائض وركعـيت الفجـر وصـالة الكسـوف مـن  والثاين: هو الظهر
النوافــل، والثالــث: هــو املغــرب والعشــاء اآلخــرة، فــاجلهر يف الــركعتني األوليــني 

                                                

 ). 1/84)، ومالك: (1/296) أخرجه مسلم في الصMة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: (1(
 معقوفتين مطموسة في جميع النسخ. ) ما بين 2(
 ). 1/299) أخرجه مسلم في الصMة، باب: حجة من قال: H يجھر بالبسملة: (3(
)، واب!ن ماج!ه ف!ي إقام!ة 2/104) أخرجه النسائي في اHفتتاح، باب: ت!رك الجھ!ر ببس!م هللا ال!رحمن ال!رحيم: (4(

ة، ب!!اب: م!!ا ج!!اء ف!!ي ت!!رك الجھ!!ر ببس!!م هللا )، والترم!!ذي ف!!ي الص!!1/267Mالص!!Mة، ب!!اب: افتت!!اح الق!!راءة: (
 ).  2/13الرحمن الرحيم، وقال: حديث حسن: (

 ) الصMة الراتبة: أي ما لھا وقت مرتب. 5(



194 

منهــــا، وباقيهــــا يســــر فيهــــا، وكــــل هــــذا ممــــا تناقلتــــه األمــــة بالعمــــل، وعضــــده 
  فأغىن عن زيادة عليه.  )1(اإلمجاع

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJא��DF��$8�6א��A/אNא��%��6(�1א���DF��$8�6א��A/אNא��%��6(�1א���DF��$8�6א��A/אNא��%��6(�1א���DF��$8�6א��A/אNא��%��6(�1א���DF��$8�6א��A/אNא��%��6(�1א���DF��$8�6א��A/אNא��%��6(�1א���DF��$8�6א��A/אNא��%��6(�1א���DF��$8�6א��A/אN�%��6(�1א��xxxxxxxx��������
، وختفيفهـا )2(ويستحب إطالة القـراءة يف الصـبح والظهـر بطـوال [املفصـل]

، أيضــــا ممــــا )4(، [وهــــذا])3(يف العصــــر واملغــــرب، وتوســــطها يف العشــــاء اآلخــــر
  نقلته األمة بالعمل.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJx��$8
�א�;Nאغ�.?�,Nא/�Aא�;��Z.�Lא�x��$8
�א�;Nאغ�.?�,Nא/�Aא�;��Z.�Lא�x��$8
�א�;Nאغ�.?�,Nא/�Aא�;��Z.�Lא�x��$8
�א�;Nאغ�.?�,Nא/�Aא�;��Z.�Lא�x��$8
�א�;Nאغ�.?�,Nא/�Aא�;��Z.�Lא�x��$8
�א�;Nאغ�.?�,Nא/�Aא�;��Z.�Lא�x��$8
�א�;Nאغ�.?�,Nא/�Aא�;��Z.�Lא�x��$8
�א�;Nאغ�.?�,Nא/�Aא�;��Z.�Lא���������
؛ ملـــا )5(نيويســـتحب للمـــأموم واملنفـــرد إذا فرغـــا مـــن قـــراءة أم القـــرآن: التـــأم

: "كــــــان إذا قــــــال غــــــري املغضــــــوب علــــــيهم وال الضــــــالني قــــــال: �روي أنــــــه 
، وقولــه: "إذا قـــال اإلمــام: وال الضـــالني، فقولــوا: آمـــني" [فإنــه مـــن )6("آمــني"

  . )8(")7(وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه]
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJxא*.�م�Z.��xא*.�م�Z.��xא*.�م�Z.��xא*.�م�Z.��xא*.�م�Z.��xא*.�م�Z.��xא*.�م�Z.��xא*.�م�Z.����������

ن وهي الظاهر، واألخرى أنه يـؤمن، : إحدامها ال يؤم)9(ويف اإلمام روايتان
، فلــو  )10(: "إذا قــال اإلمــام: وال الضــالني فقــوال: آمــني"�فوجــه األوىل قولــه 

كان التأمني من ُسنِته لقال: إذا قال: آمني، فقولوا، وألن اإلمام داع واملأموم 

                                                

)، 15)، مختص!!!ر المزن!!!ى: (ص 124-122)، الرس!!!الة: (ص 28-27) انظ!!!ر: مختص!!!ر الطح!!!اوي: (ص 1(
 ). 2/182)، فتح الباري: (3/355( )، والمجموع:33)، ومراتب اNجماع: (ص 27مختصر الخرقي: (ص 

 . 75) ما بين المعقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وتم إكمال الناقص من التلقين ص 2(
 ).  41-40)، الكافي: (ص 123-122)، الرسالة: (ص 1/227) انظر: التفريع: (3(
 اه السياق.  ) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وتم إكمال الناقص على حسب ما اقتض4(
 ). 43)، الكافي: (ص 114)، الرسالة: (ص 1/277) انظر: التفريع: (5(
)، مسلـم في الص!ـMة، ب!ـاب: التسميـ!ـع 1/190) أخرجه البخاري في ا{ذان، باب: جھـر المأمـوم بالتأميــن: (6(

 ). 1/307والتحميد: (
 من نص الحديث. ) ما بين المعقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وأكمل الناقص 7(
)، ومس!!لم ف!!ي الص!!Mة، ب!!اب: التس!!ميع 1/190) أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي ا{ذان، ب!!اب: جھ!!ر اNم!!ام بالت!!أمين: (8(

 ).1/307والتحميد: (
 ). 43)، الكافي: (ص 115-114)، الرسالة: (ص 228-1/227) انظر: التفريع: (9(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 10(
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مســـتمع؛ ألن هـــذا هـــو ســـبيل الـــدعاء أن يكـــون الـــؤمن غـــري الـــداعي، ووجـــه 
، وألنــــه ذكــــر ُســــن للمــــأموم فكــــان )1(إذا أمــــن اإلمــــام فــــآمنوا"الثانيــــة قولــــه: "

مســـنونا لإلمـــام كســـائر األذكـــار املســـنونة، وألنـــه مصـــل فاســـتحب لـــه التـــأمني  
  كاملنفرد واملأموم.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJxنhN4م�א����.�A��Sא��A/אN,xنhN4م�א����.�A��Sא��A/אN,xنhN4م�א����.�A��Sא��A/אN,xنhN4م�א����.�A��Sא��A/אN,xنhN4م�א����.�A��Sא��A/אN,xنhN4م�א����.�A��Sא��A/אN,xنhN4م�א����.�A��Sא��A/אN,xنhN4م�א����.�A��Sא��A/אN,��������
قراءة سورة مع أم القرآن ُسّنة يف الركعتني األوليني من كل صـالة رباعيـة أو 

؛ ألن النقـــل ورد بـــذلك عنـــه عليـــه الصـــالة )2(ويف كلتـــا ركعـــيت الفجـــرثالثيـــة، 
، وروى أبــو هريــرة قــال: )3(والســالم، وقــد قــال: "صــلوا كمــا رأيتمــوين أصــلي"

ال صـــــالة إال بفاحتـــــة الكتـــــاب فمـــــا  )4(أن أنـــــادي أنـــــه �"أمــــرين رســـــول اهللا 
  .  )5(زاد"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJxد�KSع�وא��>Nא�xد�KSع�وא��>Nא�xد�KSع�وא��>Nא�xد�KSع�وא��>Nא�xد�KSع�وא��>Nא�xد�KSع�وא��>Nא�xد�KSع�وא��>Nא�xد�KSع�وא��>Nא���������
�m�m�m�m��h��h��h��h؛ لقولـــــــه تعــــــــاىل: )6(ةوالركـــــــوع والســـــــجود مـــــــن أركـــــــان الصـــــــال

iiiillll)7( واركع حىت تطمئن راكعا" إىل قوله: "فإذا فعلت �، وقوله" :
، وال )9(، وقولــــه: "صــــلوا كمــــا رأيتمــــوين أصــــلي")8(هــــذا فقــــد متــــت صــــالتك"

  .)10(خالف يف ذلك
                                                

)، ومس!لم ف!ي الص!Mة، ب!اب: ف!ي التس!ميع 1/190ب!اب: جھ!ر اNم!ام بالت!أمين: ( ) أخرجه البخاري في ا{ذان،1(
 ).1/307والتحميد والتأمين: (

)، الك!!افي: 1/163)، المق!!دمات: (116-114)، الرس!!الة: (ص 1/227)، التفري!!ع: (1/69) انظ!!ر: المدون!!ة: (2(
 ). 40(ص 

 ) سبق تخريج ھذا الحديث.3(
 طأ. ) في (ق): أن H أنادي: وھو خ4(
)، من طريــق جعفـر بن ميمـ!ـون، 1/512) أخرجه أبو داود في الصMة، باب: من ترك القراءة في صMته: (5(

)، وق!ال جعف!ر ب!ن ميم!ون م!ن ثق!ات البص!ريين، وص!ححه ال!ذھبي (نص!ب الراي!ة: 1/239وأخرجه الح!اكم: (
1/367.( 

 ). 1/158)، المقدمات: (117)، الرسالة: (ص 1/72) انظر: المدونة: (6(
 .77) سورة الحج، ا{ية: 7(
 ) سبق تخريج الحديث.8(
)، ني!ل اGوط!ار: 514، 1/495)، المغن!ى: (393، 3/363)، المجم!وع: (26) انظر: مرات!ب اNجم!اع: (ص 9(

)2/265 .( 
 ).43)، الكافي: (ص 1/243)، التفريع: (117-116) انظر: الرسالة: (ص 10(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJ��������xد��KSع�وא��>Nאل��6א�
L�_אxد��KSع�وא��>Nאل��6א�
L�_אxد��KSع�وא��>Nאل��6א�
L�_אxد��KSع�وא��>Nאل��6א�
L�_אxد��KSع�وא��>Nאل��6א�
L�_אxد��KSع�وא��>Nאل��6א�
L�_אxد��KSع�وא��>Nאل��6א�
L�_אxد��KSع�وא��>Nאل��6א�
L�_א��������
"اعتـــدلوا يف : �؛ لقولـــه )1(واالعتـــدال فيهمـــا واجـــب، خالفـــا ألىب حنيفـــة

ويف حـــديث أىب محيـــد:  )3(، وقولـــه: "اركـــع حـــىت تطمـــئن راكعـــا")2(الســـجود"
، وألنه ركن مستحق مقصود، فكـان شـرطه )4(كان يعتدل يف ركوعه"  �"أنه 

  الطمأنينة واالعتدال كالقيام واجللسة األخرية. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717JJJJJJJJ��������xWa.��ONد�وא��KSع�وא��>N�6א��I�fLא�xWa.��ONد�وא��KSع�وא��>N�6א��I�fLא�xWa.��ONد�وא��KSع�وא��>N�6א��I�fLא�xWa.��ONد�وא��KSع�وא��>N�6א��I�fLא�xWa.��ONد�وא��KSع�وא��>N�6א��I�fLא�xWa.��ONد�وא��KSع�وא��>N�6א��I�fLא�xWa.��ONد�وא��KSع�وא��>N�6א��I�fLא�xWa.��ONد�وא��KSع�وא��>N�6א��I�fLא���������

ركـوع والسـجود والرفـع مـن السـجود ملـا روي: "أنـه ويكرب عنـد الشـروع يف ال
  . )7(منقول بالعمل )6(، [وهذا كله])5(كان يكرب يف كل خفض ورفع"  �

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJ��������xع�>Nא���.��ON�6א��
�2EL���2وא�SLא�xع�>Nא���.��ON�6א��
�2EL���2وא�SLא�xع�>Nא���.��ON�6א��
�2EL���2وא�SLא�xع�>Nא���.��ON�6א��
�2EL���2وא�SLא�xع�>Nא���.��ON�6א��
�2EL���2وא�SLא�xع�>Nא���.��ON�6א��
�2EL���2وא�SLא�xع�>Nא���.��ON�6א��
�2EL���2وא�SLא�xع�>Nא���.��ON�6א��
�2EL���2وא�SLא���������
فأما رفع رأسه من الركوع فاإلمام يقول: مسع اهللا ملن محده، واملأموم يقول: 

، واألصل يف أن اإلمام ال يقوهلا مـا )8(يقوهلمااللهم ربنا ولك احلمد، واملنفرد 
  ..)9(كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سع اهللا ملن محده"  �روي: "أنه 

وإمنـــا قلنـــا: إن املـــأموم يقـــول: اللهـــم ربنـــا ولـــك احلمـــد؛ لقولـــه: "إمنـــا جعـــل 
 اإلمـام ليـؤمت بـه ... إىل قولـه: فـإذا قـال: مسـع اهللا ملـن محـده فقولـوا: ربنـا ولــك

وإمنا قلنا: إن اإلمام يقتصر على قول: مسـع اهللا ملـن محـده مـن  ،..)10(احلمد"

                                                

 ).2/96) انظر: تحفة الفقھاء (1(
)، ومس!!لم ف!!ي الص!!Mة، ب!!اب: 1/300أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي ا{ذان، ب!!اب: H يفت!!رش ذراعي!!ه ف!!ي الس!!جود: () 2(

 ). 1/355اHعتدال في السجود: (
 ) حديث المسئ صMته سبق تخريجه.3(
رمذي في الصMة، ب!اب: وص!ف الص!Mة: ت)، وال1/468) أخرجه أبو داود في الصMة، باب: افتتاح الصMة: (4(

 وقال: حديث حسن صحيح. )، 2/468(
)، والترم!!ذي ف!!ي الص!!Mة، ب!!اب: م!!ا ج!!اء ف!!ي 2/161) أخرج!!ه النس!!ائي ف!!ي الص!!Mة، ب!!اب: التكبي!!ر للس!!جود: (5(

 ). 2/35التكبير من الركوع والسجود، وقال: حسن صحيح: (
 ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، و أمل الناقص على حسن ما يقتضيه السياق. )6(
 ).43)، الكافي: (ص 77-1/76)، الموطأ: (1/73ر: المدونة: (انظ )7(
 ).117)، الرسالة: (ص 228)، التفريع: (72/ 1انظر: المدونة: ( )8(
  .1/346) أخرجه مسلم في الصMة، باب: ما يقول إذا رفع من الركوع: 9(
 ) سبق تخريج ھذا الحديث. 10(
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غــري أن يقـــول: اللهــم ربنـــا ولـــك احلمــد، ألن املـــأموم يقتصــر علـــى أن يقـــول: 
اللهــم ربنــا ولــك احلمــد، وال يقــول مســع اهللا ملــن محــده؛ لقولــه: "إذا قــال: مســع 

قـــل: فقولـــوا مســـع اهللا ملـــن ، ومل ي)1(اهللا ملـــن محـــده فقولـــوا: ربنـــا و لـــك احلمـــد"
محده، و ألنه مّيز بني ما يقوله اإلمام، وجعل اللهم ربنا ولك احلمد يف حيـز 
ما يقول املأموم، فدل على اختصاص كل واحد منهما مبا أضيف إليـه، وألن 
قول اإلمام: مسع اهللا ملن محده دعـاء، وقـول املـأموم: ربنـا ولـك احلمـد تـأمني، 

  دعاء أن يدعوا واحد ويؤمن غريه.وقد بينا أن من سبيل ال
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1919JJJJJJJJ���������'#وא���C�Qא�Z�f¡د،�و�K�Sع�وא���>N�6א������SLא��+�f5���������'#وא���C�Qא�Z�f¡د،�و�K�Sع�وא���>N�6א������SLא��+�f5���������'#وא���C�Qא�Z�f¡د،�و�K�Sع�وא���>N�6א������SLא��+�f5���������'#وא���C�Qא�Z�f¡د،�و�K�Sع�وא���>N�6א������SLא��+�f5���������'#وא���C�Qא�Z�f¡د،�و�K�Sع�وא���>N�6א������SLא��+�f5���������'#وא���C�Qא�Z�f¡د،�و�K�Sع�وא���>N�6א������SLא��+�f5���������'#وא���C�Qא�Z�f¡د،�و�K�Sع�وא���>N�6א������SLא��+�f5���������'#وא���C�Qא�Z�f¡د،�و�K�Sع�وא���>N�6א������SLא��+�f5��������������������������������������������������������
xد�KS�6א�xد�KS�6א�xد�KS�6א�xد�KS�6א�xد�KS�6א�xد�KS�6א�xد�KS�6א�xد�KS�6א���������

؛ )4(، وداود)3(، خالفــا ألمحــد)2(والتســبيح يف الركــوع والســجود غــري واجــب
، ومل يقــل: فســبح، وقــال: "مث )5(لقولــه: "مث اركــع حــىت تطمــئن راكعــا مث ارفــع"

، ومل يأمر بتسبيح، ويف آخـر اخلـرب: )6(ئن ساجدا مث اجلس"اسجد حىت تطم
وهو يف موضـع تعلـيم، وألنـه نـوع مـن  )7("فإذا فعلت هذا فقد متت صالتك"

التســـبيح فأشـــبه الـــدعاء يف مـــا زاد علـــى الثالثـــة، [وألنـــه ركـــن يف الصـــالة فلـــم 
  ..)8(جيب فيه تسبيح كالقيام]

ـــن جبهتـــه وأنفـــه مـــن األرض يف ســـجوده، فـــ إن ســـجد علـــى أنفـــه دون وميك
جبهته فال جيزيه، وإن سجد على جبهته دون أنفه أعاد يف الوقت استحبابا، 

                                                

 ) سبق تخريج الحديث. 1(
أن يقول: "سبحان ربي العظيم و بحم!ده"، وأم!ا ف!ي الس!جود ف!أن يق!ول: "س!بحان رب!ي ) التسبيح في الركوع: 2(

 اGعلى وبحمده".
 ).43)، الكافي: (ص 118-117)، الرسالة: (ص 1/244) انظر: التفريع: (3(
 ).29، 26)، مختصر الخرقى: (ص 74) انظر: مسائل اNمام أحمد: (ص 4(
 ). 3/386) انظر: المجموع: (5(
  زء من حديث المسئ صMته، سبق تخريجه. ھذا ج )6(
 ھذا جزء من حديث المسئ صMته، سبق تخريجه.  )7(
  ). 1/81ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، فأكمل الناقص من اNشراف: ( )8(
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، خالفــــا ألىب )1(إن ســــجوده علــــى األنــــف ال جيزيــــه مــــن اجلبهــــة وإمنــــا قلنــــا:
ــــن وجهــــه"، ويف روايــــة: "جبهتــــه مــــن األرض يف �لقولــــه  )2(حنيفــــة؛ وميك" :

ب الســجود عليــه علــى اجلبهــة ، وألنــه موضــع مــن الوجــه فلــم ينســ)3(ســجوده"
وإمنـــا اســـتحببنا أن يعيـــد يف الوقـــت؛ ألن يف احلـــديث متكـــني  أصـــله الـــذقن..

الوجه، وال حيصل ذلك على االستيعاب، ويؤدي الصالة، علـى الوجـه اجلـائز 
  باإلمجاع.
1FO1FO1FO1FO1FO1FO1FO1FO))44((  zzzzzzzz2020xxxxxxxx��������
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2121JJJJJJJJ��������xאن
CULא��+f5xאن
CULא��+f5xאن
CULא��+f5xאن
CULא��+f5xאن
CULא��+f5xאن
CULא��+f5xאن
CULא��+f5xאن
CULא��+f5��������

، )6(خـــر منهمـــا، خالفـــا للشـــافعي يف إجيابـــه اآل)5(التشـــهدان مجيعـــا ُســـنتان
؛ ألنـــه ذكـــر يف تضـــاعيف الصـــالة لـــيس مـــن جـــنس )7(ولغـــريه يف إجيابـــه إيامهـــا
أصله الدعاء والتسبيح، وألنه تشهد فأشبه األول،  )8(املعجز، فلم يكن فرضا

وألنه ذكر خيتص به القعـود، [فلـم يكـن فرضـا]، فأشـبه التشـهد األول، وألنـه 
ركــان الواجبــة يف الصــالة متعينــة غــري متعــني األلفــاظ فلــم يكــن واجبــا؛ ألن األ

  األلفاظ.
��������
��������
��������
��������

                                                

 ).41)، الكافي: (ص 117)، الرسالة: (ص 1/73انظر: المدونة: ( )1(
 ).2/135انظر: تحفة الفقھاء: ( )2(
ھذا حديث المسئ صMته، سبق تخريجه، ورواية: "جبھته من اGرض في س!جوده" أخرجھ!ا اب!ن حب!ان ف!ي  )3(

 ).3/275صحيحه: (
  ھذا الفصل مطموس كامM، ولعله فصل صفة الجلوس للتشھد.   )4(
  ). 42)، الكافي: (ص 1/228)، التفريع: (120-19انظر: الرسالة: (ص  )5(
  ).42للماوردي: (ص  –اNقناع  )،118- 1/117انظر: اGم: ( )6(
 ).28ممن قال بوجوبه: اNمام أحمد وعمر وابنه وأبو مسعود البدري (مختصر الخرقي: (ص  )7(
  كالقرآن الكريم. )8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2222JJJJJJJJx
CUL�4;�|�א�x
CUL�4;�|�א�x
CUL�4;�|�א�x
CUL�4;�|�א�x
CUL�4;�|�א�x
CUL�4;�|�א�x
CUL�4;�|�א�x
CUL�4;�|�א���������
وهــــو:  – � –واالختيـــار عنـــدنا مــــن ألفاظـــه تشـــهد عمــــر بـــن اخلطـــاب 

الصـــلوات هللا، الســـالم عليـــك أيهـــا  )2(الزاكيـــات هللا الطيبـــات )1(التحيـــات هللا
شـهد أن ال ورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلـى عبـاد اهللا الصـاحلني، أ النيب

  .. )3(إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبد اهللا ورسوله"
وإمنــا اخرتنــا ذلــك؛ ألن عمــر علمــه النــاس علــى املنــرب فلــم ينكــر عليــه أحــد 

  وهو إمام، وألن ألفاظه متفق على نقله وثبوا.  
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2323JJJJJJJJ����������aא��MD��AgFא��+f5��aא��MD��AgFא��+f5��aא��MD��AgFא��+f5��aא��MD��AgFא��+f5��aא��MD��AgFא��+f5��aא��MD��AgFא��+f5��aא��MD��AgFא��+f5��aא��MD��AgFא��+f5��������xxxxxxxx��������

، خالفــــــا )4(صــــــحة الصــــــالةليســــــت بشــــــرط يف  �الصــــــالة علــــــى النــــــيب 
، ومل يــذكر مــا )6(؛ لقولــه: "فــإذا فعلــت هــذا فقــد متــت صــالتك")5(للشــافعي

تنازعنـــاه، وألنـــه ذكـــر أخـــص يف تضـــاعيف الصـــالة يف غـــري القـــرآن فلـــم يكـــن 
واجبا، أصله اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات، واعتبارا بالصالة على غـريه مـن 

ه ســـائر الـــدعاء، وألن مـــن أصـــلنا أن األنبيـــاء، وألنـــه نـــوع  مـــن الـــدعاء فأشـــب
التشهد غري واجب فنقول: ذكر خيتص به القعود قبل التحليل فأشبه التشهد 

  األول.
  
  

                                                

 ).1/187) التحيات �: أي كل أنواع الثناء، والتعظيم له عز وجل (الفواكه الدواني: 1(
(غ!رر  ى عمله إذا نما. والطيبات: أي م!ا ط!اب م!ن الق!ول اGعم!الالزاكيات يعني ناميات اGعمال يقال: زك )2(

 ).90، والموطأ ص 120المقالة ص 
)، وإس!!ناده ص!!حيح (نص!!ب 1/266)، والح!!اكم: (2/144)، والبيھق!!ي: (1/90أخرج!!ه مال!!ك ف!!ي الموط!!أ: ( )3(

 ).1/91أيضا: ()، وزيادة: "وحده H شريك له..." واردة من حديث عائشة وھو في الموطأ 1/422الراية: 
 ).1/288) انظر: التفريع: (4(
 ).1/79، المھذب: (1/181) انظر: اGم: 5(
 ) حديث المسئ صMته سبق تخريجه.6(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2424JJJJJJJJxAgF�6א��+�DSLא�xAgF�6א��+�DSLא�xAgF�6א��+�DSLא�xAgF�6א��+�DSLא�xAgF�6א��+�DSLא�xAgF�6א��+�DSLא�xAgF�6א��+�DSLא�xAgF�6א��+�DSLא���������
؛ )2(، خالفـــــا ألىب حنيفـــــة)1(التســـــليم األول فـــــرض ال تـــــتم الصـــــالة إال بـــــه

ي أال يقــــع ، وهــــذا خــــارج خمــــرج البيــــان فيقتضــــ)3(لقولــــه: "وحتليلهــــا التســــليم"
، ورأينــاه قــد ســلم يف )4(التحليــل إال بــه، وقولــه: "صــلوا كمــا رأيتمــوين أصــلي"

الصـــالة، وألنـــه أحـــد طـــريف الصـــالة فوجـــب أن يكـــون نطقـــا كـــالتحرمي، وألن 
كــان بلفــظ معــني فــاخلروج منهــا مثلــه، وألنــه ركــن يف  الــدخول يف الصــالة ملــا

 )5(د العبـادة فـال [يصـح]الصالة فكان متعينا كالركوع والسجود، وأن ما يضـا
  به حكم هلا كاألكل يف الصوم، والوطء يف احلج.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FO25xxxx� �� �� �� �
، يف قولــه إن )7(، خالفـا ألمحـد بـن حنبـل)6(التسـليمة الثانيـة ليسـت بفـرض

، وذلـك يقتضـي أقـل مـا يقــع )8(التسـليمتني فـرض؛ لقولـه: "وحتليلهـا التسـليم"
كــان يســلم واحــدة  �أنــه  -رضــي اهللا عنهــا –عليــه االســم، وروت عائشــة 

 ، وألنـــــه أحـــــد طـــــريف الصـــــالة، فكـــــان الغـــــرض منـــــه واحـــــدة)9(تلقـــــاء وجهـــــه"
  كالتحرمية.

  

                                                

 ).42)، الكافي: (ص 122)، الرسالة: (ص 1/343انظر: التفريع: ( )1(
 ).1/138)، تحفة الفقھاء: (30-29انظر: مختصر الطحاوي: (ص )2(
 )  سبق تخريج الحديث.3(
 ) سبق تخريج الحديث.4(
 ) ما بين معقوفتين مطموسة، ولعله ما أثبتناه.5(
 .43-42، الكافي: ص 1/164، المقدمات: 122) انظر الرسالة ص 6(
 ) 27)، مختصر الخرقي: (ص 83) مسائل اNمام أحمد (ص 7(
لص!Mة، ب!اب: التس!ليم )، الترم!ذي ف!ي ا1/297) أخرجه ابن ماجه في الصMة، باب: من سلم تس!ليمه واح!دة: (8(

H و)، وقال: عل!ى ش!رط الش!يخين، وق!ال الن!ووي، ھ!و ح!ديث ض!عيف 1/23)، والحاكم: (2/91في الصMة: (
 ).1/423يقبل تصحيح الحاكم له (نصب الراية: 

)، الترم!ذي ف!ي الص!Mة، ب!اب: التس!ليم 1/297) أخرجه ابن ماجه في الصMة، باب: من سلم تس!ليمه واح!دة: (9(
M1/23)، والحاكم: (2/91ة: (في الص Hوقال: على شرط الش!يخين، وق!ال الن!ووي: ھ!و ح!ديث ض!عيف، و ،(

 ).   1/423يقبل تصحيح الحاكم له (نصب الراية: 
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FO26xxxx� �� �� �� �
، خالفــــــا )1(واالختيــــــار لإلمــــــام واملنفــــــرد االقتصــــــار علــــــى تســــــليمة واحــــــدة

 وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يسلمون �، روى أنس: "أن النيب )2(للشافعي
 يقع ا حتليل، وال رد على سالم، والسالم ، وألن الثانية ال)3(تسليمة واحدة

  ال يراد إال ألحد هذين الوجهني.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2727xxxxxxxx��������

؛ ملــا )4(وأمــا املــأموم فيســتحب لــه أن يــأيت بتســليمة ثانيــة يردهــا علــى إمامــه
، )5(: "أن تـــرد الســـالم علـــى، اإلمـــام"�روى احلســـن عـــن ســـلمة قـــال النـــيب 

والســـــالم علـــــى املـــــأمومني وألن اإلمـــــام قـــــد مجـــــع بتســـــليمه أمـــــرين: التحليـــــل 
  . )6(فاحتاجوا إىل الرد عليه، وروى عن ابن عمر مثله

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2828JJJJJJJJ��������x+�DSLא��¢;��Z�$�x+�DSLא��¢;��Z�$�x+�DSLא��¢;��Z�$�x+�DSLא��¢;��Z�$�x+�DSLא��¢;��Z�$�x+�DSLא��¢;��Z�$�x+�DSLא��¢;��Z�$�x+�DSLא��¢;��Z�$���������
وال جيــوز مــن لفــظ الســالم إال قولــه: الســالم علــيكم، فــإن نّكــر ونــّون فــال 

: "صـــــلوا كمـــــا رأيتمـــــوين �؛ لقولـــــه )8(، خالفـــــا لـــــبعض الشـــــافعية)7(جيزيـــــه
؛ وألنـه نطــق )10(كـان يقـول: "السـالم علـيكم"  ، والنقـل متـواتر بأنـه)9(أصـلي"

  واجب يف الصالة، فكان معينا كتكبرية اإلحرام.

    
                                                

 ). 43-42)، الكافي: (ص 122)، والرسالة: (ص 1/271) انظر: التفريع: (1(
 ). 15)، مختصر المزنى: (ص 1/121) انظر: اGم: (2(
)، وق!ال الھيثم!ي: رجال!ه رج!ال الص!حيح 1/434ي: أخرجه البيھقي ف!ي المعرف!ة (نص!ب الراي!ة: ) قال الزيلع3(

 ).2/146(مجمع الزوائد: 
 .)43)، الكافي: (ص 1/271)، التفريع: (122) انظر الرسالة ص (4(
 ). 2/181) أخرجه البيھقي: (5(
 ).2/181)أورده البيھقي في سنته: (6(
 ).42)، الكافي: (ص 1/271التفريع: ( )،66-1/65)انظر: المدونة: (7(
 ).1/267للنووي: ( –)انظر: روضة الطالبين 8(
 ) سبق تخريجه.9(
 ).1/409) كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في المساجد: (10(
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A��$א�����W�8A��$א�����W�8A��$א�����W�8A��$א�����W�8A��$א�����W�8A��$א�����W�8A��$א�����W�8A��$א�����W�8��������

اختلــــف أصــــحابنا يف ســــرت العــــورة: هــــل هــــو شــــرط يف صــــحة الصــــالة أو 
: "ال يقبـل اهللا صـالة حـائض إال �، فإذا قلنا: إنه شـرط فوجهـه قولـه )1(ال؟

، وألن كــل مــا كــان واجبــا )3(رأيتمــوين أصــلي"، وقولــه: "صــلوا كمــا )2(خبمــار"
يف غـــــري الصـــــالة تأكـــــد وجوبـــــه يف الصـــــالة، وإذا قلنـــــا بالوجـــــه اآلخـــــر فـــــألن 

بالصـــــالة، فيجـــــب  )5(الصـــــالة مـــــن حقهـــــا بـــــأن يتعلـــــق [وجوـــــا] )4([هيــــأة]
بوجوـــا ويســـقط بســـقوطها كالطهـــارة وغريهـــا، فلمـــا اتفقنـــا علـــى أن وجـــوب 

، بـل جيـب يف كـل حـال أن يسـرت عـن أعـني سرت العورة ال يقـف علـى الصـالة
  الناس دل على أا ليست من شرط صحة الصالة.   

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������xAN!א�A���xAN!א�A���xAN!א�A���xAN!א�A���xAN!א�A���xAN!א�A���xAN!א�A���xAN!א�A�����������
احلــرة مجيــع بــدا عــورة إال الوجــه والكفــني، فيجــب عليهــا ســرت مجيعــه إال 

��m�m�m�m��k����j��i���h��g��k����j��i���h��g��k����j��i���h��g��k����j��i���h��g، والــــدليل عليـــه قولــــه تعــــاىل:)6(قـــدر مــــا ذكرنـــاه
m��lm��lm��lm��lllll)7( وروي أن أم سـلمة سـألت النـيب عليـه قيل: الوجـه والكفـان ،

                                                

 ). 63)، الكافي: (ص 162-1/161) انظر المقدمات: (1(
)، وأب!!و داود ف!!ي 1/215تص!!ل إH بخم!!ار: (ل!!م  –) أخرج!ه اب!!ن ماج!!ه ف!!ي الح!!يض، ب!!اب: إذا حاض!!ت الم!!رأة 2(

، والترمذي في الصMة، ب!اب: H يقب!ل هللا ص!Mة الح!ائض إH 1/421الصMة، باب: المرأة تصلي بغير خمار: 
، وقال: حديث حسن، والحديث ليس فيه دHلة على ستر العورة، وإنما ي!دل عل!ى وج!وب س!تر 2/215بخمار: 

 التنبيه على ستر سائر الجسد للمرأة فقط.   الرأس للمرأة، وفيه دليل من باب 
 ) سبق تخريج ھذا الحديث. 3(
) ما بين معقوفتين مطموسة في جمي!ع النس!خ، وأكم!ل الن!اقص م!ن دHل!ة الس!ياق، وم!ن كت!اب اNش!راف: 5)،(4(

1/89. 
 ). 1/240)، التفريع: (90-89)، الرسالة: (ص 1/94) انظر: المدونة: (6(
 .31: ) سورة النور، ا{ية7(
، 180) الدرع: القميص الذي يسلك في العنق، والخمار: ثوب تغطى به المرأة رأس!ھا (المص!باح المني!ر، ص 8(

192.( 
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الصالة والسالم: أتصلي املرأة يف درع ومخار ليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان 
، )1(يغطي ظهور قدميها"، وهو يف املوطأ موقوف على أم سـلمة الدرع سابغا

  وروى حنوه عن عائشة رضي اهللا عنها.  
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������x1VNא��A���x1VNא��A���x1VNא��A���x1VNא��A���x1VNא��A���x1VNא��A���x1VNא��A���x1VNא��A�����������

، ومن أصحابنا من يقـول: هـو مـن )2( ركبتهوأما عورة الرجل فمن سرته إىل
، خالفـا ملـن قـال: إن العـورة )4(، والفخـذان مـن العـورة)3(فوق العانة إىل الركبة

: "إذا زوج أحــدكم عبــده فــال ينظــر مــا بــني ســرته �؛ لقولــه )5(الســؤتان فقــط
، وقولـه )6(إىل ركبتيه"، ويف بعض الطرق: "فإن مـا بـني السـرة إىل الركبـة عـورة"

، ويف حــديث عبــد اهللا )7(: "ال تنظــر إىل فخــذ حــي وال ميــت"-� – لعلــيّ 
  . )8(قال له: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" �بن جرهد عن أبيه أن النيب 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������x�.#א�A���x�.#א�A���x�.#א�A���x�.#א�A���x�.#א�A���x�.#א�A���x�.#א�A���x�.#א�A�����������
، بــدليل جــواز تقليبهــا عنــد الشــراء، )9(فأمـا اَألمــة فعورــا مثــل عــورة الرجـل

أنــــه كــــان  -� –ب ورؤيــــة شــــعرها وذراعيهــــا، وروي عــــن عمــــر بــــن اخلطــــا
                                                

)، والح!اكم: 1/429/(1، وأبو داود في الص!Mة، ب!اب: ك!م تص!لي الم!رأة: (2/915) أخرجه مالك في الموطأ: 1(
)، 1/299ھذا الحديث فيه مقال (نصب الراي!ة:  )، وقال: أنه على شرط البخاري، وقال ابن الجوزي:1/250(

وأم سلمة: ھي أن المؤمنين ھند بنت أبى أمية بن المغي!رة ب!ن عب!د هللا ب!ن عم!ر ب!ن مخ!زوم بن!ت ع!م خال!د ب!ن 
 –ھ!!ـ)  61الولي!!د م!!ن المھ!!اجرات اGول، كان!!ت آخ!!ر م!!ن م!!ات م!!ن أمھ!!ات الم!!ؤمنين، لھ!!ا جمل!!ة أحادي!!ث (ت 

 ).  2/201م النبMء: ()، سير أع1/69Mشذرات الذھب: (
 ).63)، الكافي: (ص 1/240) التفريع: (2(
 ).499-1/498)، مواھب الجليل: (1/480) انظر: الذخيرة: (3(
 ).1/240) انظر: التفريع: (4(
 ).3/175) ھذا ما قاله داود: إن الفخذ ليس بعورة، المجموع: (5(
) عن سوار ابن داود الصيرفي، ق!ال 1/334الصMة: () أخرجه أبو داود في الصMة، باب: متى يؤمر الغMم ب6(

فيه: يحي بن معين ثقة، أما طريق: "فإن ما بين السرة إلى الركبة عورة"، فقد أخرجه الطبراني ف!ي اGوس!ط، 
 ). 2/56)، ومجمع الزوائد: (1/298فيه أحرم بن حوشب وھو ضعيف (انظر نصب الراية: (

)، وابن ماجه ف!ي الجن!ائز، ب!اب: م!ا ج!اء ف!ي 4/303النھي عن التعري: () أخرجه أبو داود في الحمام، باب: 7(
)، وق!!ال أب!!و داود: ح!!ديث في!!ه نك!!ارة، وأخرج!!ه الح!!اكم وس!!كت عن!!ه (نص!!ب الراي!!ة: 1/469غس!!ل المي!!ت: (

4/244  .( 
أن  )، و الترمذي في اHستئذان، باب: ما ج!اء4/303) أخرجه أبو داود في الحمام، باب: النھي عن التعري: (8(

 )، وقال: حديث حسن، وما أرى إسناده بمتصل.5/1025الفخذ عورة: (
 ). 63)، الكافي: (ص 1/240) انظر: التفريع: (9(
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يضــرب اإلمــاء إذا لبســن اإلزار، ويقــول: "ال تتشــبهن بــاحلرائر"، وقــال البنــه: 
أخــــــربك أن جاريتــــــك خرجــــــت يف اإلزار تشــــــبهت بــــــاحلرائر ولــــــو لقيتهــــــا  أمل

   .)1(ألوجعتها ضربا

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������x
�6`��وא5�AgFא�x
�6`��وא5�AgFא�x
�6`��وא5�AgFא�x
�6`��وא5�AgFא�x
�6`��وא5�AgFא�x
�6`��وא5�AgFא�x
�6`��وא5�AgFא�x
�6`��وא5�AgFא���������
يف كـان يصـلي   �؛ ألنـه )2(الصالة يف الثوب الواحـد إذا سـرت العـورة جـائز

إذا ثبــت هــذا  )4(، وقــال ملــا ســئل عنــه: "َأَو ِلُكلُكــم ثوبــان")3(الثــوب الواحــد
؛ )5(فيكــره أن يصــلي عــاري الكتفــني مــن رداء، أو مــا يقــوم مقامــه يف اجلماعــة

  ..)6(كان ال يصلي إال برداء  �ألن النيب 
وحــــده ألنــــه مــــن زي األعــــاجم، واألفضــــل يف الثــــوب  )7(ويكــــره الســــراويل

قمــــيص ال يعــــرى بــــه الكتــــف، فـــإن مل يكــــن فــــاملئزر أفضــــل مــــن الواحـــد يف ال
  السراويل.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������xAgFא#'���6א����%��xAgFא#'���6א����%��xAgFא#'���6א����%��xAgFא#'���6א����%��xAgFא#'���6א����%��xAgFא#'���6א����%��xAgFא#'���6א����%��xAgFא#'���6א����%����������

عــن ذلــك، وقولــه: "خــط كخــط  �؛ لنهيــه )8(وال يغطــى يف الصــالة أنفــه
  ، وألنه ضرب من سوء األدب، وترك التوقري للصالة.)9(الشيطان"

                                                

 )، والوارد في الخبر أن عمر ضربھن على اHختمار وليس على لبس اNزار.2/26) أخرجه البيھقي: (1(
 ).129)، الرسالة: (ص 1/240) انظر: التفريع: (2(
)، ومس!لم ف!ي الص!Mة، ب!اب: الص!Mة ف!ي 2/61البخ!اري ف!ي الص!Mة، ب!اب: الص!Mة ف!ي القم!يص: () أخرجه 3(

 .1/368ثوب واحد: 
)، ومس!لم ف!ي الص!Mة، ب!اب: الص!Mة ف!ي 1/96) أخرجه البخ!اري ف!ي الص!Mة، ب!اب: الص!Mة ف!ي القم!يص: (4(

 ). 1/367ثوب واحد: (
 ). 1/242) انظر: التفريع: (5(
ديث بلفظ رداء، ولكن كما قال البيھقي: أن اGحاديث الصحيحة التي رويناھا في ص!Mة النب!ي ) لم أقف على ح6(

)، وأخرج مس!لم ح!ديث أب!ى 2/240في ثوب واحد متوشحا المراد به الرداء أو ما يشبه الرداء، وهللا أعلم ( �
الص!Mة ف!ي ث!وب وھو يصلي ف!ي ث!وب متوش!حا ب!ه. (ف!ي الص!Mة، ب!اب:  �سعيد قال: دخلت على رسول هللا 

 ). 1/368واحد: (
 ). 1/242)، التفريع: (1/90) انظر: المدونة: (7(
 ). 129) انظر: الرسالة: (ص 8(
: "H يص!!لين أح!!دكم وثوب!!ه عل!!ى أنف!!ه، ف!!إن ذل!!ك خط!!م الش!!يطان"، ول!!يس خ!!ط ك!!م ذك!!ر �) الح!!ديث ق!!ال في!!ه 9(

وفي!!ه ك!!Mم (انظ!!ر: مجم!!ع الزوائ!!د:  المص!!نف، وق!!د أخرج!!ه الطبران!!ي ف!!ي الكبي!!ر واGوس!!ط، وفي!!ه اب!!ن لھيع!!ة



205 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������x�DF@א���������א���/�א!�Nوא�kد�8[��א@x�DFא���/�א!�Nوא�kد�8[��א@x�DFא���/�א!�Nوא�kد�8[��א@x�DFא���/�א!�Nوא�kد�8[��א@x�DFא���/�א!�Nوא�kد�8[��א@x�DFא���/�א!�Nوא�kد�8[��א@x�DFא���/�א!�Nوא�kد�8[��א@x�DFא���/�א!�Nوא�kد�8[�
كـــان   �؛ ملـــا روي: أنــه )1(يتقـــي بثوبــه احلـــر والــربد وأذى األرضوجيــوز أن 

، وألن شدة احلـر والـربد )2(يصلي يف كم له يتقي بفضوله حر األرض وبردها"
  مىت كلف املصلي مباشرته بيده مينع اخلشوع وأداء الصالة على ما جيب هلا.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ��������xAgF�6א����������<;\�א��N$Uوא�[���6א�xAgF<;\�א��N$Uوא�[���6א�xAgF<;\�א��N$Uوא�[���6א�xAgF<;\�א��N$Uوא�[���6א�xAgF<;\�א��N$Uوא�[���6א�xAgF<;\�א��N$Uوא�[���6א�xAgF<;\�א��N$Uوא�[���6א�xAgF<;\�א��N$Uوא�[�
: حـال يكـره فيهـا، وحـال يبـاح، فأمـا )4(نوالثوب له حـاال )3(كفت الشعر

حــال اإلباحــة فــأن يكــون فعــل ذلــك لغــري الصــالة لعمــل كــان يعملــه، فشــمر  
كمه أو ذيله أو كفت شعره؛ لعمله الذي يربأه مث أدركته الصالة، فهـذا جيـوز 
لـــه أن يصـــلي علـــى هـــذه احلـــال؛ ألنـــه مل يقصـــد بـــذلك الصـــالة فينســـب إىل 

الكراهــة أن يكــون قاصــدا بــذلك الصــالة، وأن التكــرب وتــرك اخلشــوع، وحــال 
: "أمـرت أن �يصون ثوبه و شعره أن يصيب لبسهما األرض، وذلك لقوله 

، فــأخرب أن النهــي )5(أســجد علــى ســبعة أعظــم، وال يكفــت  شــعرا وال ثوبــا"
إذا قصــد بـــه الصـــالة، وألن فيـــه ضــربا مـــن التجـــرب وتـــرك  )6( عــن ذلـــك [هـــو]

  اخلشوع. 
  

  

                                                                                                               

)، ومعن!!ى خط!!م: ھ!!و المنق!!ار م!!ن ك!!ل ط!!ائر، وم!!ن ك!!ل داب!!ة مق!!دم اGن!!ف، والف!!م (المص!!باح المني!!ر: 2/86(=
)1/174 .( 

 ).243-1/242) انظر: التفريع: (1(
ب: ، ولك!ن أخ!رج البخ!اري ف!ي كت!اب بالص!Mة، ب!اب: ف!ي الثي!اب، ب!ا�) ھذا الحديث لم أج!ده م!ن فع!ل النب!ي 2(

) 1/433)، ومسلم في المساجد، ب!اب: اس!تحباب تق!ديم الظھ!ر ف!ي أول الوق!ت: (1/101السجود على الثوب: (
 فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. �عن أنس قال: كنا نصلي مع النبي 

 ). 1/263) يكفت: يعني يضم الصحاح: (3(
 . )1/243)، التفريع: (1/95) انظر: المدونة: (4(
)، ومسلم ف!ي الص!Mة، ب!اب: أعض!اء 1/197) أخرجه البخاري في الصMة، باب: السجود على سبعة أعظم: (5(

 ). 1/354السجود: (
 ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل على حسب السياق. )6(
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�8�Wא��6��CSא�8�Wא��6��CSא�8�Wא��6��CSא�8�Wא��6��CSא�8�Wא��6��CSא�8�Wא��6��CSא�8�Wא��6��CSא�8�Wא��6��CSאAgF�AgF�AgF�AgF�AgF�AgF�AgF�AgF���������

يف الصــــالة ضــــربان: ســــهو نقصــــان ولــــه ســــجدتان كثــــر أم قــــل  )1(الســــهو
تؤخران على حاله إىل آخر الصالة، مـع النقصـان يـؤتى ـا قبـل السـالم، ويف 

وال خيلـو أن يكونـا مـن أحـد الضـربني أو مـن   –، فـإن اجتمعـا )2(الزيادة بعـده
أو يــنقص  فــإن كــان مــن أحــدمها مثــل أن يزيــد يف الصــالة زيــادتني –كليهمــا 

منها سجد للكثري مثل سـجوده للقليـل، وإن كـان زيـادة ونقصـا، مل يـزد علـى 
  سجدتني لكن يغلب النقصان فيسجد له قبل السالم.

بينهمـا، ففـي حـديث  �وإمنا فرقنا بني النقصان والزيادة لتفريق رسول اهللا 
قـــام مــن اثنتـــني فقــال النـــاس معــه، فمـــا بلــغ آخـــر الصـــالة  �ابــن حبينـــه: أنــه 

، ويف حــــديث أيب )3(انتظــــر تســــليمه ســــجد ســــجدتني قبــــل الســــالم مث ســــلمو 
قـام مــن اثنتـني فقـال ذو اليــدين: أقصـرت الصـالة أم نســيت؟  �هريـرة: "أنـه 

فقــال: كــل ذلــك مل يكــن. فقــال: "أحقــا مــا يقــول ذو اليــدين؟"، قــالوا: نعــم، 
  . )4(فأمت ما بقي من الصالة مث سجد سجدتني وهو جالس بعد التسليم

جهة املعىن: فـألن سـجود النقصـان جـربان للـنقص الواقـع يف الصـالة،  ومن
وســبيل اجلــربان للــنقص يف العبــادة أن يكــون فيهــا ال بعــدها، وســجود الزيــادة 

                                                

يت!!ذكر ) الس!!ھو: ف!!ي اللغ!!ة ي!!دل عل!!ى الغفل!!ة والس!!كون، ويف!!ارق الن!!اس Gن الن!!اس إذا ذكرت!!ه والس!!اھي بخMف!!ه 1(
 ). 293)، المصباح المنير ص: (1/219بأدنى مذكر (الفواكه الدواني: (

 ).56)، الكافي: (ص 129)، الرسالة: (ص 1/244) انظر: التفريع: (2(
)، ومس!لم ف!ي المس!اجد، ب!اب: 1/201) أخرجه البخاري ف!ي الص!Mة، ب!اب: م!ن ل!م ي!ر التش!ھد اGول واجب!ا: (3(

 ). 1/399السھو في الصMة والسجود: (
 ). 1/404)، ومسلم في المساجد، باب: السھو في الصMة والسجود: (2/66) أخرجه البخاري في السھو: (4(
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، فلم يكن فيـه )1(ترغيم للشيطان وشكر هللا تعاىل على إمتام الصالة وإكماهلا
ة مــا ســهى بفعلــه املعـىن املقتضــي لوقوعــه قبــل التســليم، وألنــه ملــا زاد يف الصــال

فيهــا الســجود؛ ألــا ال حتتمــل زيــادتني، ولــيس كــذلك  )2(مل جيــز أن [يكــون]
  للمرتوك. )3(النقصان؛ ألنه ملا نقص منه جاز أن يكون السجود فيها جابر

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������xZ�
K��MD��
)B)�_4و�AgFא��NYh�"0د��KSא��IY4د�����xZ�
K��MD��
)B)�_4و�AgFא��NYh�"0د��KSא��IY4د�����xZ�
K��MD��
)B)�_4و�AgFא��NYh�"0د��KSא��IY4د�����xZ�
K��MD��
)B)�_4و�AgFא��NYh�"0د��KSא��IY4د�����xZ�
K��MD��
)B)�_4و�AgFא��NYh�"0د��KSא��IY4د�����xZ�
K��MD��
)B)�_4و�AgFא��NYh�"0د��KSא��IY4د�����xZ�
K��MD��
)B)�_4و�AgFא��NYh�"0د��KSא��IY4د�����xZ�
K��MD��
)B)�_4و�AgFא��NYh�"0د��KSא��IY4د�������������
ؤخرهــا إىل آخـر الصــالة؛ وإمنـا قلنـا: إنــه ال يسـجدمها عقيــب السـهو، بـل ي

، وألمــــا جلميــــع الســــهو فــــأخر إىل آخــــر )4(كــــذلك فعــــل  �ألن رســــول اهللا 
الصالة؛ جلواز أن يتبع السهو سهو آخر فيكون السجود جلميعه، وإمنـا قلنـا: 

: لكــــــل ســــــهو �إنــــــه ال يزيــــــد علــــــى ســــــجدتني، وإن كثــــــر الســــــهو؛ لقولــــــه 
وألن األصـــل يف  ، واتفـــق علـــى أن املـــراد بـــذلك جـــنس الســـهو،)5(ســـجدتان"

الســجود الــذي يفعــل بســبب الســهو اقتضــى أن يكــون عقيــب ســببه كســجود 
الـتالوة إال أنـه جعـل سـجود السـهو مــؤخرا إىل آخـر الصـالة، هلـذا املعـىن وهــو 
أنه جلميـع جنسـه، إذ قـد ميكـن أن يسـهو ثانيـا أال تـرى أن سـجود الـتالوة ملـا  

  ببه.كان لكل سجدة تقرأ سجود خيصها ُأِيتَ به عقيب س
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������xAgFن��6א��F�aوא��Aد�)B�2ع�א�LVאxAgFن��6א��F�aوא��Aد�)B�2ع�א�LVאxAgFن��6א��F�aوא��Aد�)B�2ع�א�LVאxAgFن��6א��F�aوא��Aد�)B�2ع�א�LVאxAgFن��6א��F�aوא��Aد�)B�2ع�א�LVאxAgFن��6א��F�aوא��Aد�)B�2ع�א�LVאxAgFن��6א��F�aوא��Aد�)B�2ع�א�LVאxAgFن��6א��F�aوא��Aد�)B�2ع�א�LVא����������

، فألنـه )6(وإمنا قلنا: إنه إذا اجتمـع زيـادة ونقصـان سـجد هلمـا قبـل السـالم
ال خيلو من ثالثـة أحـوال: إمـا أال يسـجد أصـال، وذلـك غـري جـائز باالتفـاق، 
أو أن يســجد أربــع ســجدات، وذلــك غــري جــائز؛ ألنــه خــالف لألصــول، أو 

                                                

 ).1/400) كما جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم في المساجد: (1(
 ) ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل الناقص على حسب ما يقتضيه السياق. 2(
 ھي جابر كما أثبتناه.) في جميع النسخ جائز، و3(
 ) كما جاء في اGحاديث التي سبقت.      4(
، واب!ن ماج!ه ف!ي الص!Mة، ب!اب: 1/630) أخرجه أبو داود في الصMة، باب: من نسى أن يتشھد وھ!و ج!الس: 5(

، وفي!!ه إس!ماعيل ب!!ن عي!اش، ول!!يس ب!القوى إذا روى ع!!ن 5/280، وأحم!د: 1/385ف!يمن س!!جدھا بع!د الس!!Mم: 
 ). 1/167ن (انظر نصب الراية: غير الشاميي

 . 129، الرسالة ص 1/244، التفريع: 1/130) انظر: المدونة: 6(
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حدها فكـان النقصـان أوىل بالتغليـب ألنـه جـربان، وسـجود الزيـادة أن يغلب أ
شـــــكر وإرغـــــام للشـــــيطان، وال جيـــــوز أن يـــــؤتى بســـــجود الشـــــكر علـــــى [تـــــرك 

ناقصــة، وال أن يــرغم الشــيطان بــرتك الصــالة ناقصــة غــري مكتملــة،  )1(صــالة]
  فلذلك وجب تغليب النقصان.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������x�CSא����
K��6�I�fLא�x�CSא����
K��6�I�fLא�x�CSא����
K��6�I�fLא�x�CSא����
K��6�I�fLא�x�CSא����
K��6�I�fLא�x�CSא����
K��6�I�fLא�x�CSא����
K��6�I�fLא�x�CSא����
K��6�I�fLא�����������
حال ابتدائهما والقيام منهمـا؛ ألن رسـول اهللا  )2( السهوويكرب يف سجديت

، وألن الشــروع يف كــل الســجود بتكبــري، فكــذلك الرفــع منــه )3(فعــل ذلــك �
  اعتبارا بسجود الصالة وسجود التالوة.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������xمgSא��
$8��CSא����
KS��
CULא�xمgSא��
$8��CSא����
KS��
CULא�xمgSא��
$8��CSא����
KS��
CULא�xمgSא��
$8��CSא����
KS��
CULא�xمgSא��
$8��CSא����
KS��
CULא�xمgSא��
$8��CSא����
KS��
CULא�xمgSא��
$8��CSא����
KS��
CULא�xمgSא��
$8��CSא����
KS��
CULא���������
 ،)5(فعـل ذلــك �؛ ألن رسـول اهللا )4(فـإذا كانـت بعــد التسـليم تشـهد هلمــا

وألن مــن ســبيل الســالم أن يكــون عقيــب تشــهد، أال تــرى أن ســالم التحليــل 
ال يكــون إال عقيــب تشــهد أو ال تــرى أنــه إذا فــرغ مــن تشــهده مث قــام ونســى 
السالم، فإنه يرجع إذا كان قريبا فيعيد التشهد مث يسلم، وال يكتفي بالتشهد 

  األول لرتاخيه عن السالم.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������Gא��Z�
KSD��
CUL)�1�Gא��Z�
KSD��
CUL)�1�Gא��Z�
KSD��
CUL)�1�Gא��Z�
KSD��
CUL)�1�Gא��Z�
KSD��
CUL)�1�Gא��Z�
KSD��
CUL)�1�Gא��Z�
KSD��
CUL)�1�Gא��Z�
KSD��
CUL)�1���������xم؟gS�1א��,xم؟gS�1א��,xم؟gS�1א��,xم؟gS�1א��,xم؟gS�1א��,xم؟gS�1א��,xم؟gS�1א��,xم؟gS�1א��,��������

: إحـدامها أنـه يتشـهد هلمـا، )6(وأما السجدتان قبـل السـالم ففيهمـا روايتـان
واألخرى أنه ال يتشهد هلما، فوجه قوله: إنه يتشهد هلما ما روى عمران ابـن 

، وألنـــه )7(ســـهى فســـجد ســـجدتني مث تشـــهد وســـلم" �حصـــني: "أن النـــيب 

                                                

 ) ما بين معقوفتين مطموسة وأكمل من السياق. 1(
 . 1/250، التفريع: 1/128) انظر: المدونة: 2(
 ).2/155د: )  في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكثير ورجاله رجال الصحيح (انظر مجمع الزوائ3(
 . 129)، الرسالة ص 1/127) انظر: المدونة: (4(
 ) لم أعثر على من أورد ذلك.5(
 ). 1/250)، التفريع: (129) انظر: الرسالة: (ص 6(
 ). 1/405) أخرجه مسلم في المساجد، باب: السھو في الصMة والسجود: (7(
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يقتضــي أن يكــون  ســجود عــن ســهو فأشــبه الــذي بعــد الســالم، وألن الســالم
عقيـب تشـهد اعتبـارا بالصـالة الـيت ال سـهو فيهـا، والتشـهد الـذي أتـى بـه قـد 
ختلل بينه وبني السـالم سـجود السـهو فيجـب أن يسـتأنف غـريه ليقـع السـالم 

مل  عقيبه، ووجه كونه ال يتشهد له أنـه يكتفـي يف ذلـك بالتشـهد األول؛ ألنـه
الواحـــــدة ال يتشـــــهد فيهـــــا يفصـــــل بينـــــه وبـــــني الســـــجود بســـــالم، ألن الركعـــــة 

  تشهدين.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66xxxxxxxx����

، فأمــا اللتــان )2(منهمــا" �؛ "ألن النــيب )1(ويســلم مــن اللتــني بعــد الســالم
  قبل السالم فإن السالم من الصالة يغىن عن جتديد سالم هلما. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ��������x�CSא����
K��?.�+�DSL�6<�;���א�x�CSא����
K��?.�+�DSL�6<�;���א�x�CSא����
K��?.�+�DSL�6<�;���א�x�CSא����
K��?.�+�DSL�6<�;���א�x�CSא����
K��?.�+�DSL�6<�;���א�x�CSא����
K��?.�+�DSL�6<�;���א�x�CSא����
K��?.�+�DSL�6<�;���א�x�CSא����
K��?.�+�DSL�6<�;���א���������
بـــه كالتســـليم مـــن  : إحـــدامها أنـــه جيهـــر)3(ويف كيفيـــة التســـليم منهـــا روايتـــان

الصــــالة، ووجههــــا أنــــه يســــلم عقيــــب تشــــهد، فأشــــبه التســــليم مــــن الصــــالة، 
  واألخرى أنه خيفيه اعتبارا بصالة اجلنائز، وألا صالة ال ركوع فيها.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJ��������xمgSא��
����������.?���K���Nد�א���CSא�$8�����3
�א�gSم�K���N��?.xد�א���CSא�$8�����3
�א�gSم�K���N��?.xد�א���CSא�$8�����3
�א�gSم�K���N��?.xد�א���CSא�$8�����3
�א�gSم�K���N��?.xد�א���CSא�$8�����3
�א�gSم�K���N��?.xد�א���CSא�$8�����3
�א�gSم�K���N��?.xد�א���CSא�$8�����3
�א�gSم�K���N��?.xد�א���CSא�$8�����3
كـه، إذا ترك السجود بعد السالم ناسيا سجد مىت ذكر، ومل يُعد الصالة لرت 

والذي قبل السالم يأتى بـه مـادام عـن قـرب ويف جملسـه، فـإن تباعـدا وانـتقض 
. والفـرق بينهمـا أن الـذي بعـد السـالم لـيس مـن الصـالة، ومـا )4(وضوءه أعاد

يفعــل بعــد العبــادة ال تفســد برتكــه، والــذي قبــل الســالم هــو يف نفــس العبــادة 
يـادة شـكر هللا وتـرغيم قبل التحلل منها فجاز أن يبطل برتكه، وألن سجود الز 

                                                

 ).129)، الرسالة: (ص 1/112) انظر: المدونة: (1(
 في اGحاديث التي ذكرت سابقا. )  كما جاء2(
 ). 2/21)، ومواھب الجليل للحطاب مع التاج واNكليل للمواق: (60، 43) انظر: الكافي: (ص 3(
 ). 129)، الرسالة: (ص 1/25)، التفريغ: (1/129) انظر: المدونة: (4(
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للشـــيطان علـــى متـــام الصـــالة فهـــو يتضـــمن صـــحتها، وانتفـــاء الفســـاد عنهـــا، 
  وسجود النقصان جربان للنقص الواقع فيها، فجاز أن يفسد برتكه.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJxد�KSא�������N��?2��AgFא��A��0د�+f5xد�KSא�������N��?2��AgFא��A��0د�+f5xد�KSא�������N��?2��AgFא��A��0د�+f5xد�KSא�������N��?2��AgFא��A��0د�+f5xد�KSא�������N��?2��AgFא��A��0د�+f5xد�KSא�������N��?2��AgFא��A��0د�+f5xد�KSא�������N��?2��AgFא��A��0د�+f5xد�KSא�������N��?2��AgFא��A��0د�+f5��������
وقــد اختلــف عنــه هــل تعــاد الصــالة عمــن تــرك مجيــع الســجود للنقصــان أو 

 ،)2(: إحــدامها أن ذلــك حكــم مجيــع الســهو)1(يف ذلــك روايتــان بعضــه، فعنــه
واألخـــرى أـــا تعـــاد مـــن تـــرك الســـجود لـــنقص األفعـــال دون األقـــوال، فوجـــه 

عــــن  )3(األوىل هــــو أنــــه جــــربان للــــنقص الواقــــع يف الصــــالة فأشــــبه [الــــنقص]
األفعــال، ووجــه الثانيــة هــو أن حكــم األفعــال أكــد مــن حكــم األقــوال بداللــة 

حيمــل علــى املــأموم مــن أركــان األقــوال وهــو القــراءة، وال حيمــل عنــه أن اإلمــام 
  شيئا من أركان األفعال.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJx�Ca.�W��
KS)��.و�AgF4'�אع�א@�و��.?�א�x�Ca.�W��
KS)��.و�AgF4'�אع�א@�و��.?�א�x�Ca.�W��
KS)��.و�AgF4'�אع�א@�و��.?�א�x�Ca.�W��
KS)��.و�AgF4'�אع�א@�و��.?�א�x�Ca.�W��
KS)��.و�AgF4'�אع�א@�و��.?�א�x�Ca.�W��
KS)��.و�AgF4'�אع�א@�و��.?�א�x�Ca.�W��
KS)��.و�AgF4'�אع�א@�و��.?�א�x�Ca.�W��
KS)��.و�AgF4'�אع�א@�و��.?�א�����������
املـرتوك مـن الصـالة أربعــة أنـواع: فـرض، وُســّنة، وفضـيلة، وهيئـة، فــاملفروض 

بـــه، وذلـــك كتكبـــرية ال جيزيـــه ســـجود الســـهو، وال جيـــزي َمـــن تركـــه إال اإلتيـــان 
اإلحــرام، والقــراءة بــأم القــرآن، والركــوع والســجود وغريهــا مــن فــرائض الصــالة، 
واهليئــات كرفــع اليــدين وصــفة اجللــوس ومــا أشــبهه، وكــذلك الفضــائل الداخلــة 
على الصالة، وليسـت مـن أصـل بنيتهـا كـالقنوت وسـجود الـتالوة، ال يسـجد 

ـــــني، للســـــهو منهـــــا، واملســـــنون مثـــــل ســـــورة مـــــع أم القـــــر  آن يف الـــــركعتني األولي
واإلسـرار واجلهـر يف مواضـعها، والتكبـريات غـري االفتتـاح ومـا أشـبه ذلـك [مــن 

  هو الذي يسجد له. )4(السنن]
��������

                                                

 ). 59)، الكافي: (ص 1/250)، التفريع: (1/129) انظر: المدونة: (1(
 ترك أي نوع من السھو في إعادته الصMة  ) أي حكم من2(
 ) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ. 3(
 ) ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل النقص من السياق.  4(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJ��������xMDX�+>��
)�v0ذא�xMDX�+>��
)�v0ذא�xMDX�+>��
)�v0ذא�xMDX�+>��
)�v0ذא�xMDX�+>��
)�v0ذא�xMDX�+>��
)�v0ذא�xMDX�+>��
)�v0ذא�xMDX�+>��
)�v0ذא�����������
: حـــال يســـتنكحه الشـــكوك ويغلـــب )1(إذا مل يـــدر كـــم صـــلى، لـــه حالتـــان

ب الوسـواس فينبغـي أن عليه، وال يصح له معها يقيـن، فهذا ضـرب مـن ضـرو 
يلهــى عنــه وال يلتفــت إليــه، ويســتحب لــه أن يســجد بعـــد الســالم؛ ألنــه إىل 
الزيــادة أقــرب، وحــال يقــل شــكه، أو يكثــر إىل حــد ميكــن معــه معرفــة اليقــني، 
وال ينتهــي إىل أن حيصـــل يقـــني، فهــذا إذا شـــك بـــين علــى يقينـــه وســـجد بعـــد 

؛ لقولــه )2(خالفــا ألىب حنيفــةالســالم، وال يرجــع إىل غالــب الظــن وال ختمــني، 
: "إذا شــــك أحــــدكم يف صــــالته فليلــــغ الشــــك وليــــنب علــــى اليقــــني، فــــإذا �

، وألن أمــر الصــالة مبــين علــى االحتيــاط، )3(اســتيقن التمــام ســجد ســجدتني"
  واالحتياط هو البناء على اليقني دون غالب الظن والتخمني.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJ��������xאمN5*א�AI�f��MS'�?.xאمN5*א�AI�f��MS'�?.xאمN5*א�AI�f��MS'�?.xאمN5*א�AI�f��MS'�?.xאمN5*א�AI�f��MS'�?.xאمN5*א�AI�f��MS'�?.xאمN5*א�AI�f��MS'�?.xאمN5*א�AI�f��MS'�?.����������
ة اإلحــرام يف صــالته أعــاد ســواء أكــان إمامــا أو مأمومــا أو إذا نســى تكبــري 

فـإن ذكــر وهـو يف الصـالة، فــإن كـان مل يكـرب للركــوع ابتـدأ الصــالة،  )4(منفـردا
من خلفه ...... فله فعل ذلك لـئال خيلـط علـيهم،  )5(وإن كان إماما [أعلم]

 فـــإن كـــرب للركـــوع: فـــإن كـــان إمامـــا أو منفـــردا فحالـــه يف ذلـــك كحالـــه قبـــل أن
يكرب للركوع، وإن كان مأموما نظر: فإن أمكنه أن يرفـع رأسـه فيكـرب لإلحـرام 
ويلحق الركعة مع اإلمام فعـل، وإن غلـب علـى أنـه إن فعـل ذلـك فاتتـه الركعـة 
ــــار أن يقطــــع  ــــد الصــــالة، وإن اخت ــــه أن ميضــــي مــــع اإلمــــام مث يعي اســــتحب ل

  ويبتدئ فذلك له.

                                                

 ).  60)، الكافي: (ص 131)، الرسالة: (ص 251-1/250)، التفريع: (1/128) انظر: المدونة: (1(
 ). 1/98مع شرحه اللباب: ( –ختصر القدوري )، م230) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 2(
 ).1/400) أخرجه مسلم في المساجد، باب: السھو في الصMة: (3(
 ). 390)، الكافي: (ص 1/246) انظر: التفريع: (4(
 ) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وأكمل الناقص بما يقتضيه السياق. 5(
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ـــه ذلـــك أن مـــن أهـــل العلـــم مـــن يـــذهب إىل أن تكبـــرية  ووجـــه اســـتحبابنا ل
الركـوع تنـوب عــن تكبـرية اإلحــرام، فلـم نـأمره بــاخلروج مـن صــالة خيتلـف أهــل 
العلم يف انعقادها، وكان ذلك خمالفـة حالـه قبـل أن يكـرب للركـوع؛ وألن أحـدا 
ال يقـــول: أن الصـــالة منعقـــدة بـــه بغـــري تكبـــرية، وهـــذا املـــأموم ألنـــه قـــد عقـــد 

مامـــا أو منفـــردا فـــال يوجـــد هـــذا املعـــىن صـــالته بصـــالة إمامـــه، فأمـــا إن كـــان إ
  فيهما.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJ��������xא@�.�م��C�xא@�.�م��C�xא@�.�م��C�xא@�.�م��C�xא@�.�م��C�xא@�.�م��C�xא@�.�م��C�xא@�.�م��C�����������

: "اإلمــــــام �، لقولــــــه )1(إذا ســــــهى املــــــأموم مل يســــــجد محلــــــه اإلمــــــام عنــــــه
، والضـــامن يقتضـــي مضـــمونا وذلـــك هـــو القـــراءة وســـجود الســـهو؛ )2(ضـــامن"

 وألنه ملا ألزمه أن يسـجد يف سـهو اإلمـام، وإن مل يكـن منـه سـهو جـاز أن ال
  يسجد يف سهو بأن يتحمله عنه اإلمام.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJ��������xW.�.0��CS)ق���S@אxW.�.0��CS)ق���S@אxW.�.0��CS)ق���S@אxW.�.0��CS)ق���S@אxW.�.0��CS)ق���S@אxW.�.0��CS)ق���S@אxW.�.0��CS)ق���S@אxW.�.0��CS)ق���S@א����������
إذا فاتــه بعــض الصــالة مــع اإلمــام، وكــان اإلمــام قــد ســها فينظــر: فــإن كــان 
سجوده قبل السالم سجد معه لوجوب إتباعـه، وإن كـان بعـده انتظـر إىل أن 

ى حــد مــا يفــرغ مــن قضــاء مــا عليــه، مث يســجد؛ ألن عليــه أن يتبــع اإلمــام علــ
يفعـــل اإلمـــام، واإلمـــام أتـــى ـــذا الســـجود بعـــد فراغـــه مـــن الصـــالة، فكـــذلك 

  يفعل املأموم.   
��������
��������
��������

                                                

 ). 1/198( )، المقدمات:1/248) انظر: التفريع: (1(
)، والترم!!ذي ف!!ي 1/356) أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الص!!Mة، ب!!اب: وم!!ا يج!!ب عل!!ى الم!!ؤذن م!!ا تعاھ!!د الوق!!ت: (2(

)، 2/419)، وف!ي س!ندھما اض!طراب، ولك!ن رواه أحم!د: (1/402الصMة، ب!اب: م!ا ج!اء أن اNم!ام ض!امن: (
 ).   2/58ية: بسند روى له مسلم بنفس ذلك السند نحوا من أربعة عشر حديثا (نصب الرا



213 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJ��������xAgFم��6א�gfא�xAgFم��6א�gfא�xAgFم��6א�gfא�xAgFم��6א�gfא�xAgFم��6א�gfא�xAgFم��6א�gfא�xAgFم��6א�gfא�xAgFم��6א�gfא�����������
، فأمـا                )1(يبطلهـا مـن غـري خـالف  –ال إلصالح الصالة  –الكالم عامدا 

رفـــع عـــن أمـــيت ، لقولـــه: ")3(خالفـــا ألىب حنيفـــة )2(الكـــالم ســـهوا فـــال يبطلهـــا
أن يقـــول الســـالم  )5(، وألنـــه كـــالم أتـــى بـــه ســـهوا [أشـــبه])4(اخلطـــأ والنســـيان"

  ليكم.ع
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJ��������xAgFא���EDF@م�gfא�xAgFא���EDF@م�gfא�xAgFא���EDF@م�gfא�xAgFא���EDF@م�gfא�xAgFא���EDF@م�gfא�xAgFא���EDF@م�gfא�xAgFא���EDF@م�gfא�xAgFא���EDF@م�gfא�����������

، خالفـا للشـافعي )6(وإذا مل ينتبه إمامه إال بالكالم فتكلم مل تبطـل صـالته
 ، وكـــذلك كـــالم ذي)8(، لقولـــه: "أحقـــا مـــا يقـــول ذو اليـــدين")7(وأىب حنيفـــة

  اليدين؛ وألن احلاجة داعية إليه ملصلحة الصالة فأشبه قوله سبحان اهللا.
  

  

  

  

  

  

  

                                                

 ). 4/30)، المجموع: (40) انظر: اNجماع: (ص 1(
 ). 66)، الكافي: (ص 131، الرسالة: (ص 1/260)، التفريع: 1/127) انظر: المدونة: (2(
 ).1/85) انظر: مختصر القدوري: (3(
الط!Mق، ب!اب: ) الحديث بلفظ: "إن هللا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرھوا" أخرجه ابن ماجه ف!ي 4(

)، واب!ن حب!ان والح!اكم وق!ال: ص!حيح عل!ى ش!رط الش!يخين (نص!ب الراي!ة: 1/659الطMق المك!ره والن!اس: (
2/64  .( 

 ) ما بين معقوفتين مطموسة وأكمل النقص من السياق. 5(
 ). 66)، الكافي: (ص 1/260)، التفريع: (1/126) انظر: المدونة: (6(
 ).1/124اGم: ( )،171-1/170) انظر: المبسوط: (7(
 ) حديث ذي اليدين الذي سبق تخريجه. 8(
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�DO�aא��AgFوא����Fא��AgX�6���aא���W�8�DO�aא��AgFوא����Fא��AgX�6���aא���W�8�DO�aא��AgFوא����Fא��AgX�6���aא���W�8�DO�aא��AgFوא����Fא��AgX�6���aא���W�8�DO�aא��AgFوא����Fא��AgX�6���aא���W�8�DO�aא��AgFوא����Fא��AgX�6���aא���W�8�DO�aא��AgFوא����Fא��AgX�6���aא���W�8�DO�aא��AgFوא����Fא��AgX�6���aא���W�8��������

؛ "ألن رسـول )3(، خالفـا ألىب حنيفـة)2(يف صـالة الصـبح)1(والقنوت فضيلة
يقنــت  �، وقــال أنــس: مــازال رســول اهللا )4(يقنــت يف صــالة الفجــر" �اهللا 

، وألن أكــابر الصــحابة فعلــوه بعــده مثــل: أىب بكــر، )5(فــارق الــدنيا فيهــا حــىت
، )8(والـــــــرباء بـــــــن عـــــــازب )7(، وابـــــــن عبـــــــاس)6(وعمـــــــر، وعلـــــــّي، وأىب موســـــــى

  . )9(وغريهم

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJx��aא������.x��aא������.x��aא������.x��aא������.x��aא������.x��aא������.x��aא������.x��aא������.����������
وهــو خمــري إن  )11(�، وكــذلك فعــل رســول اهللا )10(وموضــعه الركعــة الثانيــة

ذلـك قـد روي عـن الصـدر األول،  شاء قبل الركوع، وإن شاء بعـده؛ ألن كـل

                                                

) الفضيلة: مأخوذة من الفضل وھو في الفعل استحقاق الثواب عليه (انظر الجامع من ھذا الكت!اب(، والقن!وت: 1(
 ). 1/516الدعاء المصباح: (

 ). 44)، الكافي: (ص 118)، الرسالة: (ص 1/166)، التفريغ: (1/100) المدونة: (2(
 ).  1/77)، مختصر القدوري: (28) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 3(
) أخرجه البزاز والطبراني وابن أبى شيبة والطحاوي: فيه أبو حمزة القص!بة، وھ!و ف!احش الخط!أ، ويش!ھد ل!ه 4(

 ). 2/123حديث أبى ھريرة الذي في الصحيحين نصب الراية: (
)، وص!!ححه الح!!اكم، وأق!!ره البيھق!!ي 2/201بيھق!!ي: (): وال2/39)، وال!!دارقطني: (3/162) أخرج!!ه أحم!!د : (5(

 ).  2/131على ذلك (نصب الراية: 
  -�  -: ھ!!و عب!!د هللا ب!!ن ق!يس ب!!ن س!!ليم ب!!ن حض!!ار ب!ن ح!!رب، اNم!!ام الكبي!!ر ص!!احب رس!!ول هللاأب9و موس99ى) 6(

إم!رة الكوف!ة  على اليمن مع معاذ ولى -� -الفقيه المقرئ، أقرأ أھل البصرة وأفقھھم في الدين، استعمله النبي 
 ).  2/380، سير أعMم النبMء: (1/29) (شذرات الذھب: 42والبصرة (ت 

، الص!حابي القرش!ي، ح!دث ع!ن �ھو عبد هللا ب!ن عب!اس ب!ن عب!د المطل!ب اب!ن ع!م رس!ول هللا  ابن عباس:) 7(
رة ھ!!ـ) (ت!!ذك 81وع!!ن عم!!ر وعل!!ّي ومع!!اذ وغي!!رھم، حب!!ـر اGم!!ة وفقي!!ه العص!!ر وإم!!ام التفس!!ير (ت  �النب!!ي 

 ). 3/331)، سير أعMم النبMء: (1/37الُحفّاظ: (
: ھ!و اب!!ن الح!ارث وعم!ارة اGنص!!اري الح!ارثي الم!!دني، نزي!ل الكوف!ة، الفقي!!ه الكبي!ر م!!ن الب9راء ب9ن ع99ازب) 8(

 ).  3/194، سير أعMم النبMء: 1/77ھـ) شذرات الذھب:  72أعيان الصحابة، روى حديثا كثيرا، (ت 
 ).  112-3/108)، عبد الرزاق: (312-2/311)، ابن أبى شيبة: (206-2/201البيھقي: ( ) أخرج ھذه ا{ثار:9(
 ).44)، الكافي: (ص 118) انظر: الرسالة: (ص 10(
قنت في الركعة ا{خرة من الفجر" أخرجه البخاري في التفسير، ب!اب:  �) عن ابى ھريرة: "أن رسول هللا 11(

 ). 1/467ي المساجد: ()، ومسلم ف5/171"ليس لك من اGمر شيء": (
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، وقيــل: إمنــا فعلــه عمــر ليــدرك الصــالة )2(وعثمــان، وعلــيّ  )1(وروي عــن عمــر
  من يتأخر جميئه إليها.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJx
KS@א����x
KS@א����x
KS@א����x
KS@א����x
KS@א����x
KS@א����x
KS@א����x
KS@א��������������
ومــن دخــل املســجد ركــع قبــل أن جيلــس لقولــه عليــه الصــالة والســالم: "إذا 

  . )3(دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس"
�1FO�1FO�1FO�1FO�1FO�1FO�1FO�1FOzzzzzzzz33JJJJJJJJx�Ca4�6و,���א��AgFא�x�Ca4�6و,���א��AgFא�x�Ca4�6و,���א��AgFא�x�Ca4�6و,���א��AgFא�x�Ca4�6و,���א��AgFא�x�Ca4�6و,���א��AgFא�x�Ca4�6و,���א��AgFא�x�Ca4�6و,���א��AgFא�����������

ال تصـــلى نافلـــة بعـــد العصـــر حـــىت تغـــرب الشـــمس، وال بعـــد الفجـــر حـــىت 
؛ )5(: "ال حتـــروا بصـــالتكم طلـــوع الشـــمس وال غروـــا"�، لقولـــه )4(تطلـــع

وألنــه "ــى عــن الصــالة بعــد العصــر حــىت تغــرب الشــمس، وبعــد الفجــر حــىت 
  يطان.، وقيل إا تطلع وتغرب بني قرين الش)6(تطلع"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJx�Ca4�6و,���א��n����<�Gא��AgFא�x�Ca4�6و,���א��n����<�Gא��AgFא�x�Ca4�6و,���א��n����<�Gא��AgFא�x�Ca4�6و,���א��n����<�Gא��AgFא�x�Ca4�6و,���א��n����<�Gא��AgFא�x�Ca4�6و,���א��n����<�Gא��AgFא�x�Ca4�6و,���א��n����<�Gא��AgFא�x�Ca4�6و,���א��n����<�Gא��AgFא�����������

ال خــالف يف منـــع ذلــك فيمـــا ال ســبب لـــه، فأمــا فيمـــا لــه ســـبب مثـــل أن 
يدخل املسجد فرييد حتيته، أو ما أشبه ذلك، فسبيله يف املنع عندنا سبيل ما 

، وقــــــال )7(ال ســــــبب لــــــه، واختلــــــف يف صــــــالة الكســــــوف وســــــجود القــــــرآن 
ة هلا سبب مثل حتية املسجد وقضاء فائتة جائز فعلها يف الشافعي: "كل نافل

، ودليلنـــا قولـــه: "ال صـــالة بعـــد العصـــر حـــىت تغـــرب )8(األوقـــات املنهـــى عنهـــا
  فعم؛  وألا صالة نفل فأشبهت ما ال سبب له. )9(الشمس"

                                                

 )..   3/109)، وعبد الرزاق: (2/209) لم أجده عن عمر، لكن ثبت ھذا عن عثمان، كما أخرجه البيھقي: (1(
 ). 313-2/312)، ابن أبى شيبة: (209-2/208) أخرج ھذه ا{ثار البيھقي: (2(
)، ومس!!!لم ف!!!ي ص!!!Mة 1/537) أخرج!!!ه البخ!!!اري ف!!!ي الص!!!Mة، ب!!!اب: إذا دخ!!!ل المس!!!جد فليرك!!!ع ركعت!!!ين: (3(

 ). 1/495المسافرين: (
 ).37-36)، الكافي: (ص 126) انظر:  الرسالة: (ص 4(
 ). 1/568) أخرجه مسلم في صMة المسافرين، باب: اGوقات التي نھى عن الصMة فيھا: (5(
م ف!ي )، ومس!ل1/145) أخرجه البخاري في مواقي!ت الص!Mة، ب!اب: الص!Mة بع!د الفج!ر حت!ى ترف!ع الش!مس: (6(

 ). 1/566صMة المسافرين، باب: اGوقات التي نھى عن الصMة فيھا: (
 ).126)، الرسالة: (ص 270-1/236) انظر: التفريع: (7(
 ). 19)، مختصر المزنى: (ص 1/150) انظر: اGم: (8(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 9(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJx�Ca���Ca@�6א#و,���א�\Pא�;�א�/�:,x�Ca���Ca@�6א#و,���א�\Pא�;�א�/�:,x�Ca���Ca@�6א#و,���א�\Pא�;�א�/�:,x�Ca���Ca@�6א#و,���א�\Pא�;�א�/�:,x�Ca���Ca@�6א#و,���א�\Pא�;�א�/�:,x�Ca���Ca@�6א#و,���א�\Pא�;�א�/�:,x�Ca���Ca@�6א#و,���א�\Pא�;�א�/�:,x�Ca���Ca@�6א#و,���א�\Pא�;�א�/�:,����������
، خالفـــا ألىب )1(ملنهـــي عنهـــاوتقضـــى الفوائـــت مـــن الفـــرائض يف األوقـــات ا

، لقولـــه: "مـــن نســـى صـــالة أو نـــام عنهـــا فليصـــلها إذا ذكرهـــا، فـــإن )2(حنيفـــة
  ؛ وألا صالة فرض فأشبهت عصر يومه أو فجره.)3(ذلك وقتها"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJx
KS@�1אYد�+`�WL�8�6�NK;א��G$>��MDX�?.x
KS@�1אYد�+`�WL�8�6�NK;א��G$>��MDX�?.x
KS@�1אYد�+`�WL�8�6�NK;א��G$>��MDX�?.x
KS@�1אYد�+`�WL�8�6�NK;א��G$>��MDX�?.x
KS@�1אYد�+`�WL�8�6�NK;א��G$>��MDX�?.x
KS@�1אYد�+`�WL�8�6�NK;א��G$>��MDX�?.x
KS@�1אYد�+`�WL�8�6�NK;א��G$>��MDX�?.x
KS@�1אYد�+`�WL�8�6�NK;א��G$>��MDX�?.����������

يـة املسـجد، إذا صلى ركعيت الفجر يف بيته مث دخل املسجـد فقيـل: يركـع حت
، فوجه األول: قوله: "إذا دخل أحدكم املسـجد فـال )4(وقيل: جيلس وال يركع

صــــالة  )6(؛ وألنــــه داخــــل إىل املســــجد [ألداء])5(جيلــــس حــــىت يركــــع ركعتــــني"
: "إذا طلـــع الفجـــر �، ووجـــه الثـــاين يف قولـــه )7(الفجـــر وأشـــبه إذا مل [يصـــل]
  .)8(فال صالة إال ركعىت الفجر"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJא����AgXא����AgXא����AgXא����AgXא����AgXא����AgXא����AgXא����AgXxNxNxNxNxNxNxNxN����������
يف قولـــــه: إـــــا واجبـــــة  )11(، خالفـــــا ألىب خليفـــــة)10(ُســـــّنة مؤكـــــدة )9(الـــــوتر

لألعــرايب ملــا ســأله عــن اإلســالم: "مخــس  �وليســت بفــرض وال ُســّنة، لقولــه 
، ولو كانت الوتر واجبة لكان يقول ستا، وقال: )12(صلوات يف اليوم والليلة"

                                                

 ). 131)، الرسالة: (ص 1/213) انظر: المدونة: (1(
 ).  2/105، تحفة الفقھاء: (1/89أبى حنيفة ذلك مع الكراھة (انظر مختصر القدوري: ) يجوز عند 2(
، ومس!!!لم ف!!!ي ص!!!Mة 1/148) أخرج!!!ه البخ!!!اري ف!!!ي المواقي!!!ت، ب!!!اب: م!!!ن نس!!!ى ص!!!Mة فليص!!!لھا إذا ذك!!!ر: 3(

 . 1/477المسافرين، باب: قضاء الصMة الفائتة: 
  ).126، 37)، الكافي: (ص 126) انظر: الرسالة: (ص 4(
 ) سبق تخريج الحديث.5(
 ) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وأكمل الناقص من السياق. 9)، (6(
)، ومسلم ف!ي ص!Mة المس!افرين، ب!اب: 2/54أخرجه البخاري في التھجد، باب: الركعتين قبل العصر: () 8() 7(

 ).1/500استحباب ركعتي سنة الفجر: (
 

 ). 124الة: ص ) الوتر: ھو الفرد (غرر المق9(
)، وقول!!ه: ُس!!نّة مؤك!!دة، أي أن!!ه 125-124)، الرس!!الة: (ص 1/267)، التفري!!ع: (1/122) انظ!ر: المدون!!ة: (10(

أكد النوافل كلھا، وھو يأتي في اGفضلية بعد صMة الفرض، وقيل: ترد شھادة م!ن داوم عل!ى ت!رك المن!دوبات 
 ).  2/75المؤكدة كالوتر ... (مواھب الجليل: 

 ) 2/154)، وتحفة الفقھاء: (1/75)، مختصر القدوري: (29ر مختصر الطحاوي: (ص ) انظ11(
)، ومسلم في اNيمان، باب: بيان الص!لوات 1/16)، أخرجه البخاري في اNيمان، باب: الزكاة من اNسMم: (12(

 ). 1/40التي ھي أحد أركان اNسMم: (
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وجـــوب مـــا عـــدا ، وذلـــك ينفـــي )1(هـــل علـــّي غـــريهن، قـــال: "إال أن تتطـــوع"
صـــالها علـــى  �؛ وألنـــه )2(اخلمـــس، وقولـــه: "أمـــرت بـــالوتر وهـــو لكـــم ُســـّنة"

، ولـو كانـت واجبـة مل يفعـل ذلـك؛ وألـا صـالة ليسـت مـن ُسـنتها )3(الراحلة
األذان بوجــه فلــم تكــن واجبــة علــى األعيــان ابتــداء أصــله ســائر النوافــل؛ وألن  

  كركعيت الفجر.كل صالة مل تكن فرضا مل تكن واجبة بأصل الشرع  
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJxNא����AgX��;X�6xNא����AgX��;X�6xNא����AgX��;X�6xNא����AgX��;X�6xNא����AgX��;X�6xNא����AgX��;X�6xNא����AgX��;X�6xNא����AgX��;X�6����������

صــفة الــوتر: أن يــأيت بركعــة قبلهــا شــفع منفصــل منهــا، ولــيس ملــا قبلهــا مــن 
..وإمنـــا )4(الفعــل حــد، وأقلــه ركعتــان، وال يــوتر بركعــة منفــردة عــن شــفع قبلهــا

يف قوله: ثالث ركعات، لقولـه  )6(خالفا ألىب حنيفة )5(قلنا: إن ركعة منفصلة
ة الليل مثـىن مثـىن، فـإذا خشـي أحـدكم الصـبح صـلي ركعـة واحـدة : "صال�

رضــي  –، فــنص علــى أن الــوتر ركعــة وروت عائشــة )7(تــوتر لــه مــا قــد صــلى"
ــــل إحــــدى عشــــرة ركعــــة، يــــوتر منهــــا   �: "أنــــه -اهللا عنهــــا كــــان يصــــلي باللي
..ومىت قلنا إنه يوتر بثالث ركعـات ال يفصـل بينهمـا بواحـدة، وال )8(بواحدة"
ا مل يكـن ذلـك وتـرا، وهـذا هـو الـدليل علـى الشـافعي يف أن لـه يـوتر نفل قبله

، ويــدل عليــه قولــه: "فــإذا خفــت الصــبح فواحــدة تــوتر )9(بركعــة ال نفــل قبلهــا

                                                

)، بلفظ: قريب منه، وقد سكت الحاكم عنه 2/21ني: ()، والدارقط1/300، والحاكم: (1/231) أخرجه أحمد: 1(
 ). 2/115(نصب الراية: 

)، ومس!لم ف!ي ص!Mة المس!افرين، ب!اب: الص!Mة 2/14) أخرجه البخاري في الوتر، ب!اب: ال!وتر عل!ى الداب!ة: (2(
 ).1/487على الدابة: (

 ).75)، الكافي: (ص 1/267انظر: التفريع: () 4() 3(
 

 ).125، والرسالة: (ص 1/267)، التفريع: 1/121) انظر: المدونة: (5(
 ).1/76)، مختصر القوري: (28) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 6(
)، ومس!لم ف!ي ص!Mة المس!افرين، ب!اب: ص!Mة 2/12) أخرجه البخاري ف!ي ال!وتر، ب!اب: م!ا ج!اء ف!ي ال!وتر: (7(

 ).  1/508الليل: (
)، ومسلم في ص!Mة المس!افرين، ب!اب: 2/45: (�النبي ) أخرجه البخاري في التھجد، باب: كيف كانت صMة 8(

 ). 1/508صMة الليل: (
 ). 1/140) انظر: اGم: (9(
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، فجعـل مـن شـرط اسـتحقاقها اسـم الـوتر تقـدم صـالة )1(لك مـا قـد صـليت"
  قبلها تكون وترا هلا.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJxNوא�����;U�6�4א�N�)��.xNوא�����;U�6�4א�N�)��.xNوא�����;U�6�4א�N�)��.xNوא�����;U�6�4א�N�)��.xNوא�����;U�6�4א�N�)��.xNوא�����;U�6�4א�N�)��.xNوא�����;U�6�4א�N�)��.xNوא�����;U�6�4א�N�)��.����������
�m�m�m�m��A��A��A��Aيف األوىل، و �m�m�m�mr��q��p��or��q��p��or��q��p��or��q��p��ollllقـــــــراءة الشـــــــفع: املســـــــتحب يف 

C��BC��BC��BC��Bllll ملـــــا )2(يف الثانيـــــة، ويف الـــــوتر اإلخـــــالص واملعوذتـــــان ،
  .)3(: "كان يقرأ بذلك فيها"�أن النيب  –رضي اهللا عنها  –روت عائشة 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJxN�6א����A/אNא����;XxN�6א����A/אNא����;XxN�6א����A/אNא����;XxN�6א����A/אNא����;XxN�6א����A/אNא����;XxN�6א����A/אNא����;XxN�6א����A/אNא����;XxN�6א����A/אNא����;X����������
وألنــه لــو مل  ؛)5(كــان جيهــر فيــه بــالقراءة  �؛ ألنــه )4(القــراءة يف الــوتر جهــرا

يكــن جيهــر ملــا تعلمــوا مــا كــان يقــرأ بــه؛ ألن إخبــارهم بــذلك كــان عــن مســاع 
  ومشاهدة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJx��aد��/�א���+f5x��aد��/�א���+f5x��aد��/�א���+f5x��aد��/�א���+f5x��aد��/�א���+f5x��aد��/�א���+f5x��aد��/�א���+f5x��aد��/�א���+f5����������

دعـــاء القنـــوت غـــري مســـنون يف الـــوتر إال يف النصـــف اآلخـــر مـــن رمضـــان، 
 -� –، وإمنـا قلنـا: إنـه لـيس مبسـنون ألن عمـر بـن اخلطـاب )6(ففيه روايتـان

، فصلى م عشرين ليلـة ومل يقنـت يف النصـف األول، )7(أيبّ  مجع الناس على
، فصــلى ــم بقيـــة )8(وختلــف يف منزلــه العشــرة األخــرية، فقــدموا مكانــه معــاذا

                                                

 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 1(
 ). 125)، الرسالة: (ص 1/268) انظر: التفريع: (2(
ة، باب: م!ا يق!رأ )، وابن ماجه في إقامة الص2/132M) أخرجه أبو داود في الصMة، باب: ما يقرأ في الوتر: (3(

)، وقال: حديث حس!ن غري!ب، 2/132)، والترمــذي في الوتـر، باب: ما يقرأ في الوتر: (1/371في الوتـر: (
 ). 1/305وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين: (

 ). 75)، الكافي: (ص 124) انظر: الرسالة: (ص 4(
 ر. في الوت �) كما جاء في الحديث السابق الذي وصف قراءته 5(
 ). 1/266)، التفريع: (1/195) انظر: المدونة: (6(
) أبى بن كعب: ابن قيس ب!ن عبي!د ب!ن زي!د ب!ن معاوي!ة ب!ن عم!رو ب!ن مال!ك ب!ن النج!ار، أب!و من!ذر اHنص!اري 7(

، كان رأسا في العلم والعمل، حدث عنه بنوه وأنس ب!ن مال!ك �المدني سيد القراء، جمع القرآن في عھد النبي 
 ). 1/389)، السير: (1/32ھـ) الشذرات: ( 30وابن عباس (ت 

) معاذ بن جبل: ابن عمروس بن أوس بن عائد بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدى بن سعد ابن علي بن أس!د 8(
 18إل!ى ال!يمن (ت  �، وله ع!دة أحادي!ث وبعث!ه �الخزرجي المدني وھو ممن جمعوا القرآن على عھد النبي 

 ). 1/443ر: ()، السي1/29ھـ)، شذرات الذھب: (
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، فـــدل ذلـــك علـــى أن تـــرك القنـــوت يف النصـــف األول إمجـــاع، وإال  )1(الشـــهر
كانوا ينكرون علـى أّيب تركـه، ووجـه قولـه: إمنـا مسـنون يف النصـف اآلخـر: مـا 

ـــه: إنـــه لـــيس مبســـنون اعتبـــاره بالنصـــف ر  وينـــاه مـــن حـــديث معـــاذ، ووجـــه قول
  األول؛ وألن زمان رمضان ال يؤثر يف زيادة األدعية املسنونة يف الصالة.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJxN��)�vو�NK;א��W�D���DR�?.xN��)�vو�NK;א��W�D���DR�?.xN��)�vو�NK;א��W�D���DR�?.xN��)�vو�NK;א��W�D���DR�?.xN��)�vو�NK;א��W�D���DR�?.xN��)�vو�NK;א��W�D���DR�?.xN��)�vو�NK;א��W�D���DR�?.xN��)�vو�NK;א��W�D���DR�?.����������
مـن طلــع الفجــر عليــه ومل يــوتر فليــوتر مــا مل يصــل الفجــر، فــإن صــالها فــال 

، متصال مبا هو وتر لـه، فـإذا )3(ل الفجر يكون [وقته]؛ ألنه ما مل يص)2(يوتر
  صلى الفجر فقد حال بينه وبني صالة من غري جنسه ففات وقته.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJxNK;א��G$>���D�:OxNK;א��G$>���D�:OxNK;א��G$>���D�:OxNK;א��G$>���D�:OxNK;א��G$>���D�:OxNK;א��G$>���D�:OxNK;א��G$>���D�:OxNK;א��G$>���D�:O����������
:"ركعــيت الفجــر خــري مــن �، لقولــه )4(ال خــالف يف فضــيلة ركعــيت الفجــر

  فيهما.  )6(]إليها ومداومته عليها [وترغيبه �، وندبه )5(الدنيا وما فيها"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJxNK;א��G$>��+f5xNK;א��G$>��+f5xNK;א��G$>��+f5xNK;א��G$>��+f5xNK;א��G$>��+f5xNK;א��G$>��+f5xNK;א��G$>��+f5xNK;א��G$>��+f5����������

؟ فقـــال أصـــبغ وابـــن عبـــد احلكـــم: )7(اختلـــف أصـــحابنا هـــل مهـــا ُســـّنة أم ال
، وقـال أشـهب: إـا ُسـّنة، فوجـه األول: أن )8(ليستا بُسّنة فهما مـن الرغائـب

يف مجاعـــة، ومــا قصـــر عـــن  -عليـــه الصــالة والســـالم –الُســّنة مـــا صــاله النـــيب 
عليه فهو من الرغائـب، وركعـيت الفجـر مل يصـلهما يف مجاعـة، ذلك ومل يداوم 

                                                

 ). 2/126)، وھو منقطع (نصب الراية: 1/136) أخرجه أبو داود في الصMة، باب: القنوت في الوتر: (1(
 ). 1/127، التفريع: (120 -1/119) المدونة: 2(
 ) ما بين المعقوفتين مطموسة في جميع النسخ. 3(
 ).126)، الرسالة: (ص 1/268)، التفريع: (1/118) انظر: المدونة: (4(
 ). 1/501) أخرجه مسلم في صMة المسافرين، باب: استحباب ركعتي الفجر: (5(
 ) بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ. 6(
 ).  167-1/166، المقدمات: (74-73) انظر: الكافي: ص 7(
(المق!دمات  على فعله بصفة النوافل أو رغب فيه بقوله: من فعل ك!ذا فل!ه ك!ذا، �) الرغيبة: ھي ما داوم النبي 8(

). وعرفھ!!ا القاض!!ي عب!!د الوھ!!اب بقول!!ه: ھ!!ي ب!!دل م!!ا ي!!دعو إل!!ى العم!!ل لينال!!ه الفاع!!ل (الج!!امع م!!ن ھ!!ذا 1/64
 الكتاب).  
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ــنة، ووجــه قــول أشــهب إن )1(أال تــرى أنــه ملــا صــلى العيــدين كانــت مــن الس :
ـــنة عبــــارة عمــــا تأكـــد مــــن النوافــــل وترتـــب وتقــــدر، وأال يكــــن موكــــوال إىل  الس

 ال اختيار املصلي، وهـذه صـفة ركعـيت الفجـر ألـا مقـدرة مـن النوافـل بـركعتني
زيــادة عليهمــا ومرتبــة قبــل الفــرض، فــإن أخرمهــا عنــه مل يكونــا ركعــيت الفجــر؛ 

  وسائر النوافل خبالف ذلك. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJxAgFو2�,4\�א��NK;א��G$>��1F)�v0ذא�xAgFو2�,4\�א��NK;א��G$>��1F)�v0ذא�xAgFو2�,4\�א��NK;א��G$>��1F)�v0ذא�xAgFو2�,4\�א��NK;א��G$>��1F)�v0ذא�xAgFو2�,4\�א��NK;א��G$>��1F)�v0ذא�xAgFو2�,4\�א��NK;א��G$>��1F)�v0ذא�xAgFو2�,4\�א��NK;א��G$>��1F)�v0ذא�xAgFو2�,4\�א��NK;א��G$>��1F)�v0ذא�����������

إذا دخــل املســجد ومل يركــع ركعــيت الفجــر فأقيمــت الصــالة، فإنــه خيــرج مــن 
، وإمنــا )2(يــدرك الصــالة املســجد فيصــليها مث يعــود فيصــلي معهــم إن طمــع أن

قلنـــا: إنـــه ال يصـــليها يف املســـجد لقولـــه: "إذا أقيمـــت الصـــالة فـــال صـــالة إال 
؛ وألن يف ذلك خالفا على اإلمام، وإمنا قلنا: إنه خيرج فيصليهما )3(املكتوبة"

  لتأكدمها؛ وألنه ميكن أن جيمع بني السنة والفرض.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJxN��)�vو���F�1א�Y0ذא�دxN��)�vو���F�1א�Y0ذא�دxN��)�vو���F�1א�Y0ذא�دxN��)�vو���F�1א�Y0ذא�دxN��)�vو���F�1א�Y0ذא�دxN��)�vو���F�1א�Y0ذא�دxN��)�vو���F�1א�Y0ذא�دxN��)�vو���F�1א�Y0ذא�د����������
الصبح ومل يوتر فإنه يوتر مث يصلي ركعيت الفجر، فإن ضاق  )4(خل]إذا [د

؛ ألن )5(الوقــت عــن اجلمــع بينهمــا صــلى الــوتر مث صــلى الفجــر وتــرك الــركعتني
  الوتر أقوى منهما وآكد، فإذا تزامحا قدم اآلكد على األضعف.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717JJJJJJJJ��������xNא����IY��xNא����IY��xNא����IY��xNא����IY��xNא����IY��xNא����IY��xNא����IY��xNא����IY������������
صـالة إال ملـن يكـون الغالـب األفضل تأخري الوتر لفضيلة قيام الليل وكثرة ال

قبـــل الـــوتر  )7(، [ألن النـــوم])6(عليـــه أال ينتبـــه، فاألفضـــل لـــه أن يـــوتر مث ينـــام
ســـأل أبـــا بكـــر فقـــال: كيـــف تـــوتر؟ فقـــال  �تغريـــر بـــالوتر، ويف احلـــديث أنـــه 
                                                

 ) المثبت في المخطوط اصبغ والصحيح ما أثبتناه. 1(
  )، وھذا مخالف لنص الحديث: "فM صMة إH المكثوبة".1/268)، التفريع: (1/118) انظر: المدونة: (2(
 ). 1/493) أخرجه مسلم في صMة المسافرين، باب: كراھة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن...: (3(
 ) ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل الناقص من السياق. 4(
 ).1/267)، التفريع: (1/119) انظر: المدونة: (5(
 ). 125)، الرسالة: (ص 1/267) انظر: التفريع: (6(
 ين مطموسة، وأكمل الناقص من السياق. ) ما بين معقوفت7(
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أصلي مث أوتر قبل أن أنام، وسأل عمر، فقال: مىت توتر؟ فقال: قبل أن أنام 
صلي وأوتر، فقال ألىب بكر: أخـذت بـاحلزم، وقـال أصلي، مث أنام، مث أقوم فأ

  .)1(لعمر: أخذت بالقوة"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJ5אNא��MD��1;aLאز�א��V5אNא��MD��1;aLאز�א��V5אNא��MD��1;aLאز�א��V5אNא��MD��1;aLאز�א��V5אNא��MD��1;aLאز�א��V5אNא��MD��1;aLאز�א��V5אNא��MD��1;aLאز�א��V5אNא��MD��1;aLאز�א��VDDDDDDDDx�x�x�x�x�x�x�x�����������

؛ )2(وجيوز التنفل على الراحلة يف مسافة سفر القصر حيث مـا توجهـت بـه
، فجـاز ذلـك إىل الِقبلـة وغريهـا )3(كان يفعله، وكان يـوتر علـى البعـري  �ألنه 

ىل التنقــل، وال يقــدر علــى اســتقبال الِقبلــة مــع الســري علــى للضــرورة واحلاجــة إ
الدابــة، وال يبــاح ذلــك يف مــا قصــر عــن ســفر القصــر، خالفــا للشــافعي؛ ألنــه 

فيـــه اعتبـــارا ، فلـــم يكـــن ملـــا دون ســـفر القصـــر تـــأثري )4(معـــىن تعلـــق [بالســـفر]
   بالقصر والفطر.

  

  

  

  

  
                                                

)، وأخرج!!ه الطبران!!ي ف!!ي التكبي!!ر، وفي!!ه اب!!ن لھيع!!ة وفي!!ه ك!!Mم، مجم!!ع الزوائ!!د: 3/936) أخرج!!ه البيھق!!ي: (1(
 )، ولفظه: "أنه قال Gبى بكر: حذر كيس، وقال لعمر: قوى معان". 2/248(

 ). 135)، الرسالة: (ص 1/120) انظر: المدونة: (2(
، ومسلم في صMة المسافرين، ب!اب: ج!واز ص!Mة 2/14البخاري في الوتر، باب: الوتر على الدابة: ) أخرجه 3(

 . 1/124، ومالك الموطأ: 1/487النافلة على الدابة في السفر حيث توجھت: 
 ) ما بين معقوفتين مطموسة، وأكمل الناقص على حسب السياق. 4(
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�8�6�Wא*.�.��8�6�Wא*.�.��8�6�Wא*.�.��8�6�Wא*.�.��8�6�Wא*.�.��8�6�Wא*.�.��8�6�Wא*.�.��8�6�Wא*.�.���������

ذلـك، فقـال:  )2([اعترب] �؛ ألنه )1(ويقدم يف اإلمامة كل من كان أفضل
، وقال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا وأقدمهم قراءة، )3("أئمتكم شفعاؤكم"

فــــإن كــــانوا يف القــــراءة ســــواء فأقــــدمهم هجــــرة، فــــإن كــــانوا يف اهلجــــرة ســــواء، 
  .       )4(فأكربهم سنا"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJx�.�.*א�MD��¤وא�����W��;א5+�א�B�x�.�.*א�MD��¤وא�����W��;א5+�א�B�x�.�.*א�MD��¤وא�����W��;א5+�א�B�x�.�.*א�MD��¤وא�����W��;א5+�א�B�x�.�.*א�MD��¤وא�����W��;א5+�א�B�x�.�.*א�MD��¤وא�����W��;א5+�א�B�x�.�.*א�MD��¤وא�����W��;א5+�א�B�x�.�.*א�MD��¤وא�����W��;א5+�א�B���������
، وهـــذا إذا كـــان كـــل واحـــد منهمـــا يصـــلح أن )5(والفقيـــه أوىل مـــن القـــارئ

ــــه مــــن احلــــوادث يف  ــــه أعــــرف حبكــــم مــــا ينوب يكــــون إمامــــا؛ وذلــــك ألن الفقي
الصــالة، واحلاجــة إىل ذلــك آكــد وأمــس منهــا إىل معرفــة القــراءة، فــذلك كــان 

  أوىل.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJxA4N@0.�.��אxA4N@0.�.��אxA4N@0.�.��אxA4N@0.�.��אxA4N@0.�.��אxA4N@0.�.��אxA4N@0.�.��אxA4N@0.�.��א������

: �لقولــه ؛ )6(ال تكــون املــرأة إمامــا يف فــرض وال نافلــة ال لرجــل وال لنســاء
؛ )8(، وقولـــه: "إنكـــن ناقصـــات عقـــل وديـــن")7("أخـــروهن حيـــث أخـــرهن اهللا"

                                                

 ). 127)، الرسالة: (ص 1/223)، التفريع: (1/840) انظر: المدونة: (1(
 ) مابين معقوفتين مطموسة، وأكمل النقص على حسب السياق.  2(
) بلفظ: "اجعل!وا أئم!تكم خي!اركم؛ ف!إنھم وف!دكم فيم!ا بي!نكم و ب!ين 32/90) لم أجده بھذا اللفظ، ورواه البيھقي: (3(

 ربكم"، وقال: إسناد ھذا الحديث ضعيف. 
 . 1/465اب: من أحق باNمامة: ) أخرجه مسلم في صMة المسافرين، ب4(
 ). 127)، الرسالة: (ص 1/223) انظر: التفريع: (5(
 ). 1/223)، التفريع: (1/85) انظر: المدونة: (6(
، موق!وف عل!ى اب!ن مس!عود (نص!ب الراي!ة: 3/149) حديث غريب مرفوعا، وھو ف!ي مص!نف عب!د ال!رزاق: 7(

2/36 .( 
فيم!!ا رواه البخ!!اري ف!!ي ص!!حيحه ف!!ي الح!!يض، ب!!اب: ت!!رك  ، ول!!ه ش!!اھد2/374) أخرج!!ه أحم!!د ف!!ي مس!!نده: 8(

: "... أل!يس إذا حاض!ت ل!م تص!ل ول!م تص!م، قل!ن: بل!ى، ق!ال: ف!ذلك م!ن �، في قوله 1/405الحائض الصوم: 
 نقصان دينھا". 
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مل يكـــن إمامـــا يف الصـــالة   وألن كـــل مـــن مل يصـــح أن يكـــون حاكمـــا لنقصـــه
كــــانون؛ وألــــا ناقصــــة باألنوثيــــة فلــــم جتــــز إمامتهــــا بالنســــاء، كمــــا مل جتــــز 

  إمامتها بالنساء، كمامل جتز بالرجال.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��.#0.�.��א#.��0.�.��א#.��0.�.��א#.��0.�.��א#.��0.�.��א#.��0.�.��א#.��0.�.��א#.��0.�.��אx¤���D�x¤���D�x¤���D�x¤���D�x¤���D�x¤���D�x¤���D�x¤���D�����

: "يــــؤم النــــاس �، لقولــــه )2(ال جيــــوز أن يكــــون إمامــــا للقــــارئ )1(واألُمــــي
، وهــذا ميتنــع يف األُمـــي؛ وألن القــراءة ركــن مــن أركـــان )3(أقــرؤهم لكتــاب اهللا"

الصــالة وتســقط عــن املــأموم بتحمــل اإلمــام إياهــا عنــه، فلــو قلنــا: إن األمــي 
ين ممنـــوعني: إمـــا أن يصــح أن يكـــون إمامـــا للقـــارئ ألدى ذلـــك إىل أحـــد أمـــر 

نقــول: إن القــراءة قــد ســقطت عنــه فيجــب مــن هــذا جــواز صــالته بغــري قــراءة 
وذلك باطل، أو أن نقول: أا تلزمه فيجيء منـه نقـص أصـل  مع قدرته عليه

آخر وهو أن اإلئتمام ال يسقط القراءة، وإذا كان كذلك وجب منـع مـا أدى 
ي منفــردا، فكــان بــاملنع مــن أن إليــه؛ وألن األُمــي إذا وجــد قارئــا منــع أن يصــل

  يكون إماما أوىل.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJxא*.�م�وא@�.�م���'�xgLYאxא*.�م�وא@�.�م���'�xgLYאxא*.�م�وא@�.�م���'�xgLYאxא*.�م�وא@�.�م���'�xgLYאxא*.�م�وא@�.�م���'�xgLYאxא*.�م�وא@�.�م���'�xgLYאxא*.�م�وא@�.�م���'�xgLYאxא*.�م�وא@�.�م���'�xgLYא����������

، فــإن كــان اإلمــام )4(اخــتالف نيــة اإلمــام واملــأموم تــؤثر يف منــع اإلئتمــام بــه
متنفال مل جيز أن يصلي خلفه مفرتض، وجيوز أن يـأمت املتنفـل بـاملفرتض، وإذا  

ــــا [يف صــــالة فــــرض] ــــأمت بــــه، وقــــال  ، والفرضــــان)5(كان خمتلفــــان مل جيــــز أن ي
: "إمنـا جعـل �، ودليلنـا قولـه )6(الشافعي يف كل ذلك: أن االئتمـام بـه جـائز

فعـــم؛ وألن اإلئتمـــام يوجـــب للمصـــلي  )7(اإلمـــام ليـــؤمت بـــه فـــال ختتلفـــوا عليـــه"
                                                

 ). 23) اGُمي: في كMم العرب الذي H يحسن الكتابة (المصباح المنير: 1(
 ). 1/223: ()، التفريع1/84) انظر: المدونة: (2(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 3(
 ). 47)، الكافي: (ص 1/223) انظر: التفريع: (4(
 ) ما بين معقوفتين مطموسة وتم إكمال النقص بما يقتضيه السياق. 5(
 ). 22، مختصر المزني: (ص 1/172) انظر: اGم: 6(
 ) سبق تخريج ھذا الحديث. 7(
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أحكاما مل تكـن لـه يف االنفـراد مـن سـقوط القـراءة وسـجود السـهو ولزومـه يف 
، فيجـــب أن يتفقـــا يف النيـــة يف تلـــك الصـــالة ليصـــح ســـهو اإلمـــام وغـــري ذلـــك

حتمل اإلمـام عنـه، وال يلـزم عليـه املتنفـل خلـف املفـرتض؛ ألن النفـل متسـامح 
  فيه.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJxAgF�6א��W$.ل��Y

�א�)N)�?@א*.�م����wL'אxAgF�6א��W$.ل��Y

�א�)N)�?@א*.�م����wL'אxAgF�6א��W$.ل��Y

�א�)N)�?@א*.�م����wL'אxAgF�6א��W$.ل��Y

�א�)N)�?@א*.�م����wL'אxAgF�6א��W$.ل��Y

�א�)N)�?@א*.�م����wL'אxAgF�6א��W$.ل��Y

�א�)N)�?@א*.�م����wL'אxAgF�6א��W$.ل��Y

�א�)N)�?@א*.�م����wL'אxAgF�6א��W$.ل��Y

�א�)N)�?@א*.�م����wL'א����
إذا مســــع اإلمــــام خطــــى إنســــان يريــــد أن يــــدخل معــــه يف الصــــالة يكــــره لــــه 

ا مبـــن خلفـــه باإلطالـــة علـــيهم، ومراعـــاة مـــن معـــه انتظـــاره؛ ألن يف ذلـــك إضـــرار 
أوىل مـــن مراعـــاة مـــن يتوقـــع أن يـــدخل معـــه؛ وألنـــه يف ذلـــك زيـــادة عمـــل يف 
الصالة ألجل آدمي، وال يلزم عليه صالة اخلوف ألا مبنية يف االبتداء على 

  مراعاة اجلماعة وانتظارهم.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJxא*.�م��.�Z.�.�@א���.��.xא*.�م��.�Z.�.�@א���.��.xא*.�م��.�Z.�.�@א���.��.xא*.�م��.�Z.�.�@א���.��.xא*.�م��.�Z.�.�@א���.��.xא*.�م��.�Z.�.�@א���.��.xא*.�م��.�Z.�.�@א���.��.xא*.�م��.�Z.�.�@א���.��.��������

  اإلمام سبعة: مقامات املأمومني مع
أحــدها: أن يكــون املــأموم رجــال واحــدا، فهــذا يســتحب لــه أن يقــف علــى 

؛ حلديث ابن عباس قال: "بت عند خاليت ميمونة، فقام رسول )1(ميني اإلمام
  .)2(ليصلي فتوظأ وقمت عن يساره فأدارين عن ميينه" �اهللا 

ن ؛ أل)3(والثــاين: أن يكــون رجــال فـــأكثر، فهــذا يســتحب أن يكــون خلفـــه
ومـن أصـحابه بعـده، وحكـى عـن  �ذلك هـو الـذي مضـى عليـه العمـل منـه 

ابــن مســعود يف االثنــني إن صــح: يســتحب هلمــا أن يقــف أحدمهـــا عــن  ميــني 
، ودليلنا حديث أنس: "أن أُم )4(اإلمام، واآلخر عن مشاله واإلمام يف الوسط

لطعــام صــنعته فأكــل" مث قــال: "قومــوا فألصــلي  �مليكــة دعــت رســول اهللا 
                                                

 . 9127)، الرسالة: (ص 1/2240: ()، التفريع1/86) انظر: المدونة: (1(
 ). 1/171) أخرجه البخاري في الصMة، باب: يقوم عن يمين اNمام: (2(
 ). 127)، الرسالة: (ص 1/223)، والتفريع: (1/86) انظر: المدونة: (3(
 . 2/409) مصنف عبد الرزاق: ص 4(
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، وألنـه مجـع فأشـبه )1(بكم"، فقام وصففت أنا واليتيم وراءه والعجـوز خلفنـا"
  الثالث. 

والثالث: أن يكون رجل وصـيب فينظـر، فـإن كـان الصـيب عـاقال قـد بلـغ إىل 
حيث يؤمن أن يرتكه وميضي، فهذا حكمه حكـم الرجـل، فيقـف هـو والرجـل 

ن كـان صـغريا ال ، والدليل عليه حديث أنس الذي رويناه، وإ)2(اإلمام خلف
يؤمن منه ذهابه وبقاء الرجل خلف اإلمام وحـده، فـإن مقـام الرجـل عـن ميـني 

  اإلمام كالواحد.
؛ لقولـه: "أخـروهن )3(والرابع: أن تكون وحـدها، فهـذه تقـف خلـف اإلمـام

، )5(، وقوله: "خري صفوف النساء آخرها، وشرها أوهلا")4(حيث أخرهن اهللا"
، خالفــا ألىب حنيفــة يف )6(ته وال صــالافــإن صــلت إىل جنبــه مل تبطــل صــال

، وذلـك ألنـه موقـف للمـأموم )7(قوله: تبطل صالة اإلمام إال يف صالة خمتلفـة
ــــارا )8([   ] ــــه صــــالة اإلمــــام كوقوفــــه يف وســــط الصــــف، واعتب ، فلــــم تبطــــل ب

  بصالة اجلنازة.
واخلـــامس: أن يكـــون رجـــال وامـــرأة فيقـــف الرجـــل علـــى ميـــني اإلمـــام واملـــرأة 

أّمــُه وامــرأة معهــم فجعلــه  �؛ وذلــك ملــا روى أنــس: "أن النــيب )9(خلفهمــا
، وألنـــه رجــل واحــد وكــان مقامــه عــن ميـــني )10(عــن ميينــه، واملــرأة مــن خلــف"
  اإلمام، كما لو مل تكن امرأة. 

                                                

م ف!!ي ص!!Mة المس!!افرين، ب!!اب: ، ومس!!ل1/101) أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الص!!Mة، ب!!اب: الص!!Mة عل!!ى الحص!!ير: 1(
 ). 1/457جواز الجماعة في النافلة: (

 ). 128)، الرسالة: ( ص 1/86) انظر: المدونة: (2(
 ). 1/224)، التفريع: (1/86) انظر: المدونة: (3(
 ) سبق تخريج اGثر قريبا. 4(
 ). 1/326) أخرجه مسلم في الصMة، باب: تسوية الصفوف وإقامتھا ... (5(
 ). 1/244)، التفريع: (1/102ر: المدونة: () انظ6(
 .  2/228، تحفة الفقھاء: 1/81) انظر: مختصر القدوري: 7(
 ) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ. 8(
 ). 128-127)، الرسالة: (ص 1/2240)، التفريع: (1/86) انظر: المدونة: (9(
 ). 1/458ة في النافلة: () أخرجه مسلم في صMة المسافرين، باب: جواز الجماع10(
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والســادس: أن يكــون رجــالن فــأكثر وامــرأة واحــدة أو مجــاع نســاء، فيقــف 
، وذلكــم لقولــه: "ليلــين )1(الرجــال خلــف اإلمــام والنســاء خلــف صــف الرجــال

، ويف )3(، وقوله: "أخروهن حيـث أخـرهن اهللا")2(منكم ذووا األحالم والنهى"
حـديث أنــس أنـه قــال: صـففت أنــا واليتـيم وراءه، وقامــت أم مليكـة والعجــوز 

وألنــه ملــا وجــب أن تقــف خلفــه مــع الرجــل الواحــد إذا كــان إىل  ،)4(مــن ورائنــا
  لرجال.جنبه، وكذلك جيب أن تقوم خلف صف ا

والســابع: أن تكــون نســاء وحــدهن فمقــامهن خلــف اإلمــام صــفا واحــدا، 
  .)5(ويف هذا القدر كفاية يف الشبه على ما [بيناه]

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJx�Fא���DYد�N;a@א�AgXx�Fא���DYد�N;a@א�AgXx�Fא���DYد�N;a@א�AgXx�Fא���DYد�N;a@א�AgXx�Fא���DYد�N;a@א�AgXx�Fא���DYد�N;a@א�AgXx�Fא���DYد�N;a@א�AgXx�Fא���DYد�N;a@א�AgX��������
، خالفـــا )6(ومـــن مل جيـــد مـــدخال يف الصـــف صـــلى منفـــردا خلـــف الصـــف

يف قولـــه: إن صـــالته باطلـــة؛ ألن كـــل مـــن صـــحت صـــالته خلـــف  )7(ألمحـــد
  الصف إذا كان معه غريه، صحت صالته إذا انفرد أصله املرأة.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJxgV��W��0د�N;a@א�3VxgV��W��0د�N;a@א�3VxgV��W��0د�N;a@א�3VxgV��W��0د�N;a@א�3VxgV��W��0د�N;a@א�3VxgV��W��0د�N;a@א�3VxgV��W��0د�N;a@א�3VxgV��W��0د�N;a@א�3V��������
؛ ألن ذلـــك يوقـــع خلـــال يف )9(، خالفـــا للشـــافعي)8(وال جيـــذب إليـــه رجـــال

  الصف، وذلك ممنوع.
  
  

                                                

 ). 127)، الرسالة: (ص 1/224) انظر: التفريع: (1(
 ).  1/323) أخرجه مسلم في الصMة، باب: تسوية الصفوف وإقامتھا: (2(
 ) سبق تخريج الحديث. 3(
 ) سبق تخريج الحديث. 4(
 ) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وأكمل الناقص من السياق. 5(
 ). 1/260)، التفريع: (1/102ر: المدونة: () انظ6(
 ). 1/260)، مختصر الخرقي: (115) انظر: مسائل اNمام أحمد: (ص 7(
 ). 1/102) انظر: المدونة: (8(
 ). 1/360) وھناك رأي آخر له: يقول: H يجذب إلى نفسه أحدا، روضة الطالبين: (9(
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���2Qא�AgX�6�W�8���2Qא�AgX�6�W�8���2Qא�AgX�6�W�8���2Qא�AgX�6�W�8���2Qא�AgX�6�W�8���2Qא�AgX�6�W�8���2Qא�AgX�6�W�8���2Qא�AgX�6�W�8��������

؛ لقولـــه )1(صـــالة اجلماعـــة يف غـــري اجلمعـــة منـــدوب إليهـــا متأكـــدة الفضـــيلة
، )2("صـــالة اجلماعـــة تفضـــل علـــى صـــالة الفـــذ خبمـــس وعشـــرين درجـــة" :�

وقولـــه: "لقـــد مهمـــت أن آمـــر بنـــار تضـــرم فـــأحرق بيـــوت قـــوم يتخلفـــون عـــن 
، وذلــــك يــــدل علــــى شــــدة تأكيــــدها، وإذا ثبــــت ذلــــك فليســــت )3(اجلماعــــة"

علـــى األعيــــان أو  )4(بشـــرط يف صـــحة األداء، خالفــــا ملـــن ذهـــب إىل وجوــــا
ا فاضل بينهما وبني االنفراد جعل حظها الفضيلة دون مل �الكفايات؛ ألنه 

اآلخـــر، وألـــا صـــالة تفعـــل مجاعـــة وفـــرادى، فلـــم تكـــن اجلماعـــة مـــن شـــرط 
  صحتها كالنوافل.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJxc
����������0د�Aא��MDX�?@������AgFو5
��0xcد�Aא��MDX�?@������AgFو5
��0xcد�Aא��MDX�?@������AgFو5
��0xcد�Aא��MDX�?@������AgFو5
��0xcد�Aא��MDX�?@������AgFو5
��0xcد�Aא��MDX�?@������AgFو5
��0xcد�Aא��MDX�?@������AgFو5
��0xcد�Aא��MDX�?@������AgFو5
ــــــــه )5(ويســــــــتحب للمصــــــــلي وحــــــــده أن يعيــــــــدها يف اجلماعــــــــة           : �؛ ولقول

، وليحــــوز فضــــيلة )6(كنــــت قــــد صــــليت"  "إذا جئــــت فصــــل مــــع النــــاس، وإن
  اجلماعة.

  

                                                

 ). 127)، الرسالة: (ص 89-1/88) انظر: المدونة: (1(
)، ومس!لم ف!ي ص!Mة المس!افرين، ب!اب: 1/198) أخرجه البخاري في الص!Mة، ب!اب: فض!ل ص!Mة الجماع!ة: (2(

 ). 1/459فضل صMة الجماعة: (
 ). 1/158) أخرجه البخاري في الصMة، باب: وجوب صMة الجماعة: (3(
)، 4/121)، المجم!وع: (2/177، المغني: (106) ذھب إلى ذلك اNمام أحمد وداود. (مسائل اNمام أحمد ص 4(

 ). 4/265المحلي: (
 ). 127)، الرسالة: (ص 1/263)، التفريع: (1/87) انظر: المدونة: (5(
)، وق!ال 10/388) أخرجه أبو داود في الصMة، باب: فيمن صلى ف!ي بيت!ه ث!م أدرك الجماع!ة يص!لي معھ!م: (6(

  .)2/150النووي في الخMصة: إسناده ضعيف (نصب الراية: 
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJxدאN;a.���gX�?@������N�@א�AgX�Aم���0د
�xدאN;a.���gX�?@������N�@א�AgX�Aم���0د
�xدאN;a.���gX�?@������N�@א�AgX�Aم���0د
�xدאN;a.���gX�?@������N�@א�AgX�Aم���0د
�xدאN;a.���gX�?@������N�@א�AgX�Aم���0د
�xدאN;a.���gX�?@������N�@א�AgX�Aم���0د
�xدאN;a.���gX�?@������N�@א�AgX�Aم���0د
�xدאN;a.���gX�?@������N�@א�AgX�Aم���0د
���������
؛ ألـا وتـر فـال )3(، والشافعي)2(، خالفا للمغرية)1(وال يعيد املغرب وحدها

تعـــاد، وألنـــه يكـــون بـــثالث ركعـــات متـــنقال وذلـــك خـــارج عـــن جـــنس أعـــداد 
  النفل.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������)�v������MDX�?.)�v������MDX�?.)�v������MDX�?.)�v������MDX�?.)�v������MDX�?.)�v������MDX�?.)�v������MDX�?.)�v������MDX�?.x�NY4������6�
$x�NY4������6�
$x�NY4������6�
$x�NY4������6�
$x�NY4������6�
$x�NY4������6�
$x�NY4������6�
$x�NY4������6�
$��������

؛ ألنـه ال )5(، خالفـا للشـافعي)4(ومن صلى يف مجاعة مل يعد يف أكثر منهـا
فضــل جلماعــة علــى مجاعــة، وتكــره إعــادة اجلماعــة يف املســاجد الــيت هلــا أئمــة 

 �قـال: كـان أصـحاب النـيب  )8(عـن احلسـن )7(؛ ملا روى أبو هالل)6(مرتبون
، وألن ذلك يؤدي إىل تشـتيت )9(اداإذا دخلوا املسجد قد ُصّلي فيه صلوا أفر 

الكلمـــــة، ووقـــــوع العـــــداوة، وألن فيـــــه تطرقـــــا ألهـــــل البـــــدع إىل خمالفـــــة األئمـــــة 
وانفرادهم بالصالة، وجيوز ذلك يف مساجد الصحارى، واملواضع الـيت ليسـت 

  هلا راتبة لألمن مما ذكرنا.

  

  

                                                

 ). 127)، الرسالة: (ص 1/163)، التفريع: (1/87نظر: المدونة: () ا1(
 ).51)  انظر الكافي (ص 2(
 ).4/122)، المجموع: (1/343) انظر روضة الطالبين: (3(
 ). 127)، الرسالة (ص 1/263)، التفريع: (1/89) انظر: المدونة: (4(
 ).1/344) انظر: روضة الطالبين: (5(
 ).  128)، الرسالة (ص 1/262)، التفريع: (1/89) انظر: المدونة: (6(
: محم!!د ب!!ن س!!ليم أب!!و ھ!!Mل الراس!!بي البص!!ري، قي!!ل: ك!!ان مكفوف!!ا، وھ!!و ص!!دوق في!!ه ل!!ين، م!!ن أب99و ھ99'ل) 7(

 ).    481السادسة، مات في آخر سنة سبع وستين بعد المائة، وقيل قبل ذلك (تقريب التھذيب ص 
بو سعيد مولى زيد بن ثابت اGنصاري، ثقة، فقيه فاضل مش!ھور، ابن أبى الحسن السيار ا الحسن البصري:) 8(

ھ!ـ) (تقري!ب التھ!ذيب ص  110وكان يرسل كثيرا ويدلس، وھو أھل الطبق!ة الثالث!ة، رأى عثم!ان وطلح!ة (ت 
 ).  1/136، شذرات الذھب: 160

 ). 1/155) أخرجه الشافعي في اGم: (9(
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Z�gFא��Z8��2Qא�W�8Z�gFא��Z8��2Qא�W�8Z�gFא��Z8��2Qא�W�8Z�gFא��Z8��2Qא�W�8Z�gFא��Z8��2Qא�W�8Z�gFא��Z8��2Qא�W�8Z�gFא��Z8��2Qא�W�8Z�gFא��Z8��2Qא�W�8��������

بينهمـا يف وقـت أيهمـا شـاء إذا  اجلمع بني الصالتني جائز يف السـفر جيمـع
، واالستحباب يف آخر وقت األوىل وأول وقت الثانيـة، وهـذا )1(جد به السري

، وقــال أبــو حنيفــة: ال جيــوز اجلمــع إال )2(يف الظهــر والعصــر واملغــرب والعشــاء
مجع يف غزوة تبـوك  �، دليلنا حديث معاذ: "أن رسول اهللا )3(بعرفة واملزدلفة

، وحــديث ابــن عمــر: "كــان رســول )4(املغــرب والعشــاء"بــني الظهــر والعصــر و 
إذا عجـــــــل بـــــــه أمـــــــر مجـــــــع بـــــــني هـــــــاتني  –عليـــــــه الصـــــــالة والســـــــالم  –اهللا 

  ، واعتبارا بسفر احلج.)5(الصالتني"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������xcIF,و�N;S�1א�)�R�6��2QאxcIF,و�N;S�1א�)�R�6��2QאxcIF,و�N;S�1א�)�R�6��2QאxcIF,و�N;S�1א�)�R�6��2QאxcIF,و�N;S�1א�)�R�6��2QאxcIF,و�N;S�1א�)�R�6��2QאxcIF,و�N;S�1א�)�R�6��2QאxcIF,و�N;S�1א�)�R�6��2Qא��������

، حــني يقــول: )7(، خالفــا للشــافعي)6(وجيـوز ذلــك يف طويــل الســفر وقصــريه
صري؛ ألنه سـفر مبـاح فأشـبه مـا تقصـر يف مثلـه الصـالة؛ ال جيوز يف السفر الق

ألن كــل رخصــة تعلقــت بالصــالة جــازت يف احلضــر لعــذر، جــازت يف قصــري 
  السفر وطويله كسائر الرخص.

  

                                                

 ). 92المنير ص ) جد به السير: إذا عظم وتعب منه (المصباح 1(
 ).132)، الرسالة (ص 262-1/261)، التفريع: (1/11) انظر: المدونة: (2(
) معنى الجمع عند أبى حنيفة: أن يصلي اGولى منھما وھي الظھر أو المغرب في آخر وقتھا، ث!م ي!دخل وق!ت 3(

 ). 34-33اGخرى منھما فليصليھا، وھي العصر والعشاء (مختصر الطحاوي (ص 
 ). 1/450مسلم في صMة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصMتين في الحضر: () أخرجه 4(
) أخرجه البخاري في التقصير، باب يؤذن ويقيم إذا جمع بين المغرب والعش!اء بلف!ظ: "إذا عج!ل ب!ه السي!ـر": 5(

 ). 1/488)، ومسلم في صMة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصMتين في السفر: (2/139(
 ). 1/274) الفواكه الدواني: (6(
 )، في أحد قوليه. 49-48)، اNقناع (ص 187-1/185) انظر: اGم: (7(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������xN:!�6��2אQאxN:!�6��2אQאxN:!�6��2אQאxN:!�6��2אQאxN:!�6��2אQאxN:!�6��2אQאxN:!�6��2אQאxN:!�6��2אQא��������
؛ حلـديث ابـن )2(، خالفـا ألىب حنيفـة)1(وجيوز اجلمع يف احلضر لعـذر املطـر

ظهر والعصر واملغرب والعشاء لغري خوف مجع بني ال �عباس أن رسول اهللا 
  . )4(، قال مالك: أرى ذلك يف املطر)3(وال سفر
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33xxxxxxxx��������

؛ ألن )6(، خالفا للشـافعي)5(وذلك يف املغرب والعشاء دون الظهر والعصر
اجلمــــع رخصــــة لتعجيــــل النــــاس يف انقالــــم إىل بيــــوم، وهــــذا يف الليــــل ألن 

مبعايشــهم واألمــور الــيت ال يقطعهــم  النهــار البــد هلــم مــن االنتشــار والتشــاغل
املطر عنها، فلم يكن للجمع فائدة فيما له أريد، واخلرب حممول على أنه أخر 
الظهر إىل آخر وقته، وقدم العصـر يف أول وقتهـا؛ ألن آخـر وقـت الظهـر هـو 

  . )7(عندنا أول وقت العصر بغري فصل على ما ذكرناه

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������xN%@א�I����2QאxN%@א�I����2QאxN%@א�I����2QאxN%@א�I����2QאxN%@א�I����2QאxN%@א�I����2QאxN%@א�I����2QאxN%@א�I����2Qא��������
، خالفـــــــا )8(مـــــــع انقطـــــــاع املطـــــــر وبقـــــــاء الطـــــــني والظلمـــــــةواجلمـــــــع جـــــــائز 

؛ ألن املشــــقة الــــيت ألجلهــــا مجــــع بينهمــــا حــــال املطــــر باقيــــة مــــع )9(للشــــافعي
  انقطاعه وبقاء الوحل، فجاز اجلمع.

  
  

                                                

 ). 132)، الرسالة: (ص 1/262)، التفريع: (1/110) انظر: المدونة: (1(
 ). 1/149) انظر: المبسوط: (2(
 ). 1/454) أخرجه مسلم في صMة المسافرين، باب: الجمع بين الصMتين في الحضر: (3(
 ). 1/144) الموطأ: (4(
 ). 262-1/261)، التفريع: (1/101) انظر: المدونة: (5(
 ). 1/400)، روضة الطالبين: (49-48)، اNقناع: (ص 25) انظر: مختصر المزنى: (ص 6(
 ). 132)، الرسالة: (ص 1/262)، التفريع: (1/110) انظر: المدونة: (7(
 ). 132)، الرسالة: (ص 1/262ريع: ()، التف1/110) انظر: المدونة: (8(
 ). 1/76)، اGم: (1/400)، روضة الطالبين (49) انظر: اNقناع (ص 9(
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، وقـــال أبـــو )1(وال يقضـــي مغمـــى عليـــه مـــا فاتـــه مـــن الصـــالة حـــال إغمائـــه
، ودليلنــا قولـه: "رفـع القلــم عـن ثــالث .. )2(ا دونحنيفـة: يقضـي اخلمــس فمـ

، وألــــا صــــلوات فاتــــت باإلغمــــاء فلــــم يلــــزم )3(فــــذكر املغلــــوب حــــىت يفيــــق"
قضاؤها كما لو زاد على اخلمـس، وألنـه عـذر يسـقط قضـاء الصـالة فيمـا زاد 

  على اليوم والليلة، فكذلك فيما دوا، أصله احليض.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������x���:Lوא��Aو�N:4و,���א�x���:Lوא��Aو�N:4و,���א�x���:Lوא��Aو�N:4و,���א�x���:Lوא��Aو�N:4و,���א�x���:Lوא��Aو�N:4و,���א�x���:Lوא��Aو�N:4و,���א�x���:Lوא��Aو�N:4و,���א�x���:Lوא��Aو�N:4و,���א���������

، وحنــن نــذكر اآلن )4(د ذكرنــا يف أول الكتــاب أوقــات التوســعة واالختيــارقــ
أوقات الضرورة والتضييق: فهي للحائض تطهر، واملغمى عليه يفيـق، والصـيب 
يبلــغ، والكــافر يســلم، والناســي يــذكر، واملــريض خيــاف أن يغلــب علــى عقلــه، 

أو مـــا واملســـافر جيـــّد بـــه الســـري، فمـــن أدرك مـــن هـــؤالء وقـــت مجيـــع الصـــالة، 
يصــلى فيــه ركعــة منهــا لزمــه أن يصــليها، ومــن أدرك مقــدار أقــل مــن ركعــة، مل 

، وشــرح هــذه األوقــات هــو: أن عقيــب الــزوال مبقــدار )5(يــدركها وكانــت فائتــة
أربع ركعـات للحاضـر وركعتـني للمسـافر خيـتص الظهـر ال يشـاركها العصـر فيـه 

بــني الظهــر بوجــه، مث مــا بعــد ذلــك إىل قبــل الغــروب خبمــس ركعــات مشــرتك 
                                                

 ). 132)، الرسالة: (ص 1/257)، التفريع: (1/92) انظر: المدونة: (1(
 ). 1/101)، مختصر القدوري: (24) انظر: مختصر الطحاوي (ص 2(
)، والنس!ائي ف!ي الط!Mق، ب!اب: م!ن H يق!ع 4/558المجن!ون يس!رق: () أخرجه أبو داود في الحدود، باب: في 3(

)، والترمذي في الحدود، 1/28)، وابن ماجه في الطMق، باب: طMق المعتوه: (6/127طMقه من اGزواج: (
 ). 4/24باب: ما جاء فيمن H يجب عليه الحد، وقال: حسن غريب: (

 ) راجع: الصفحات التالية. 4(
)، 257-1/256)، التفري!!ع: (1/93ة ھ!!ذه اGحك!!ام وم!!ا بع!!دھا المراج!!ع التالي!!ة: المدون!!ة: () راج!!ع ف!!ي جمل!!5(

  .)133الرسالة (ص 
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والعصـــر ووقـــت هلمـــا مجيعـــا، فـــإذا صـــار قبـــل املغيـــب بـــأربع ركعـــات للحاضـــر 
  وركعتني للمسافر اختصت العصر بالوقت، وال يشاركها الظهر فيه بوجه.

وبيان ذلك: أن احلائض إذا طهرت وقد بقـي مـن النهـار قـدر مثـان ركعـات 
يهـا سـبع صلت الظهر والعصر؛ ألا قد أدركت وقتهمـا، وكـذلك إن بقـي عل

ركعات أو ست أو مخس، فـإن بقـي أقـل مـن مخـس: صـلت العصـر ومل تصـل 
الظهــر؛ ألن وقتهــا قــد فــات، ألنــا قــد بينــا أن قبــل املغيــب بقــدر أربــع ركعــات 
وقــت للعصــر ال يشــركها الظهــر فيــه بوجــه، فــإذا مل تــدرك وقــت الظهــر شــيئامل 

و أربعــــا يلزمهـــا أن تصـــليها ســـواء أدركـــت أربـــع ركعـــات قبـــل املغيـــب فقـــط، أ
وبعـــض اخلامســـة مـــن الوقـــت املشـــرتك، فإنـــه ال يلزمهـــا إال العصـــر؛ ألن ذلـــك 
القدر من وقت الظهر ال معتـرب بإدراكـه؛ ألن االعتــبار بـإدراك ركعـة، فمـا زاد 
عليهـــا علـــى مـــا بينـــا، وكـــذلك حكـــم املغـــرب والعشـــاء اآلخـــرة؛ ألن مـــا بعـــد 

شاء فيه بوجـه، ومـا املغرب بقدر ثالث ركعات للمغرب خاصة ال يشركها الع
بعد ذلك إىل ما قبل الفجر بأربع ركعات مشرتك بينهـا وبـني العشـاء اآلخـرة، 

  فإذا صار قبل الفجر بأربع ركعات اختص الوقت بالعشاء اآلخرة.
واختلـــف يف احلـــائض إذا طهـــرت قبـــل الفجـــر بـــأربع ركعـــات. قـــال مالـــك: 

ا ركعــــــة تصــــــلي املغــــــرب والعشــــــاء؛ ألــــــا إذا فرغــــــت مــــــن املغــــــرب بقيــــــت هلــــــ
: تصـلي العشـاء وال تصـلي )2(، وقال عبد امللـك وحممـد بـن مسـلمة)1(للعشاء
؛ ألن وقتهــــا قــــد فــــات ألن مــــا قبــــل الفجــــر بــــأربع ركعــــات خيــــتص )3(املغــــرب

العشاء اآلخرة، وال اعتبار بإدراك ركعـة منهـا بعـد املغـرب؛ ألن املغـرب حينئـذ 

                                                

 ). 133)، الرسالة: (ص 1/257) انظر: التفريع: (1(
: ابن محمد بن ھشام أبو عبد هللا، وم!ن أص!حاب مال!ك، أفق!ه فقھ!اء المدين!ة بع!د مال!ك، أخ!ذ محمد بن مسلمة )2(

ھ!!!ـ). (انظ!!ر: ال!!!ديباج الم!!!ذھب:  206المع!!!ذل وغي!!ره وج!!!ده ھش!!!ام ك!!ان أمي!!!را بالمدين!!ة (ت عن!!ه أحم!!!د ب!!ن 
 ). 56)، شجرة النور الزكية (ص 1/226(

 ). 133)، الرسالة (ص 1/256) انظر: التفريع: (3(
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ألن الظهـر تصـلى تصلى يف وقت غريها، وـذا فارقـت إدراك مخـس ركعـات؛ 
  يف وقتها ووقت العصر واملغرب، هاهنا تصلى بعد فوات وقتها.

وهـــذا احلكـــم مســـتمر يف احلـــائض تطهـــر، والطـــاهر حتـــيض، واملغمـــى عليـــه 
  يفيق، والكافر يسلم، والصيب يبلغ، والناسي يذكر. 

يبني ذلك أن املرأة إذا أخرت الظهر والعصر إىل أن بقـي عليهـا مـن النهـار 
كعــات مث حاضــت فــال قضــاء عليهــا إذا طهــرت؛ ألــا حاضــت قــدر مخــس ر 

يف وقتها، فإن حاضت وقد بقي عليها قدر أربع ركعات قضت الظهر؛ ألا 
، وكــذلك )1(حاضـت بعــد فـوات وقتهــا وتعلقهـا بــذمتها. وكـذلك حكــم الليـل

الناسي إذا نسى صاليت الظهـر والعصـر وهـو حاضـر فـذكرمها يف السـفر، وقـد 
فر من النهار قدر ثالث ركعات، فإنه يصليها صالة سـفر بقي عليه وقت سا

، وإن ذكرمهـا وقـد بقـي عليـه حـني سـافر دون )2(إلدراكه وقتها [وهو مسـافر]
ذلــك قضــى الظهــر حضــرية لتعلقهــا بذمتــه والعصــر ســفرية لبقــاء وقتهــا، ولــو 
نســـيها يف ســـفر فـــذكرمها يف حضـــر وقـــد بقـــي مـــن وقتهـــا حـــني قدومـــه مخـــس 

يتني لبقـــاء وقتهمـــا، فـــإن ذكرمهـــا وقدومـــه لـــدون ذلـــك ركعـــات صـــالمها حضـــر 
  صلى الظهر سفرية لفوات وقتها و العصر حضري لبقاء وقتها.

أما املريض إذا خاف أن يغلب على عقله فلـه أن يقـرب العصـر إىل الظهـر 
يف أول وقــت الظهــر، وكــذلك املغــرب والعشــاء، وكــذلك املســافر إذا جــد بــه 

  ما من أهل الضرورات.السري فله أن يقرب كاملريض؛ أل
  
  

                                                

 ). 133)، الرسالة (ص 1/256) انظر: التفريع: (1(
 ص بما يقتضيه السياق. ) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ، وأكمل النق2(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������xWDود���AgF0د�א��א�xWDود���AgF0د�א��א�xWDود���AgF0د�א��א�xWDود���AgF0د�א��א�xWDود���AgF0د�א��א�xWDود���AgF0د�א��א�xWDود���AgF0د�א��א�xWDود���AgF0د�א��א���������
وأما قولنا: إنـه ال يكـون مـدركا للصـالة إال بـأن يـدرك مـن وقتهـا قـدر ركعـة 

، يف قوهلما: إنه يكون مدركا هلـا )3(، والشافعي)2(خالفا ألىب حنيفة )1(فأكثر
مـن أدرك : "�بإدراك جزء من الوقت ولو بقدر تكبرية اإلحرام، فدليله قوله 

مــن العصــر ركعــة قبــل أن تغــرب الشــمس فقــد أدرك العصــر، ومــن أدرك ركعــة 
، فعلــق كونــه مــدركا )4(مــن الصــبح قبــل أن تطلــع الشــمس فقــد أدرك الصــبح"

للصـــالة بـــإدراك ركعـــة، فـــدل أنـــه ال يكـــون مـــدركا هلـــا بأقـــل مـــن ذلـــك، وألنـــه 
  مدرك ملقدار أقل من ركعة، دليله اجلمعة.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������$>4د����<$.?�4د����<$.?�4د����<$.?�4د����<$.?�4د����<$.?�4د����<$.?�4د����<$.?�4د�����?.xNCwא��W��Oو�NF$4د���א������������,��1א��Nو�4د���א�$�NFو�W��Oא���xNCw,��1א��Nو�4د���א�$�NFو�W��Oא���xNCw,��1א��Nو�4د���א�$�NFو�W��Oא���xNCw,��1א��Nو�4د���א�$�NFو�W��Oא���xNCw,��1א��Nو�4د���א�$�NFو�W��Oא���xNCw,��1א��Nو�4د���א�$�NFو�W��Oא���xNCw,��1א��Nو�4د���א�$�NFو�W��Oא���xNCw,��1א��Nو
فأما قولنا: إنه إذا أدرك ركعة قبل غروب الشـمس فقـد أدرك العصـر وفاتتـه 

، ودليلنــا )6(، خالفــا للشــافعي يف قولــه: إنــه يكــون مــدركا للصــالتني)5(الظهــر
قولــــــه: "مــــــن أدرك ركعــــــة مــــــن العصــــــر قبــــــل أن تغــــــرب الشــــــمس فقــــــد أدرك 

دراكه ركعة من تلك الصالة، فدل على أنـه ال فأخرب عما يدرك بإ )7(العصر"
يكـــون مـــدركا لغـــريه، وســـئل معـــاذ عـــن احلـــائض تطهـــر قبـــل غـــروب الشـــمس 

، )8(يأمرنــا أن نعلــم نســاءنا" �فقــال: تصــلي العصــر هكــذا، كــان رســول اهللا 
وألن مــا قبــل غــروب الشــمس مبقــدار أربــع ركعــات خيــتص العصــر ال يشــاركها 

ســلموا ذلـــك ثبــت أن الظهـــر يفــوت ملـــن مل  فيــه الظهــر بوجـــه للحاضــر، فـــإن
: "ال يفـوت وقـت صـالة حـىت يـدخل وقـت �يدرك إال وقت العصر؛ لقولـه 

                                                

 ). 1/220)، التفريع: (1/93) انظر: المدونة: (1(
 ). 155-1/154)، المبسوط: (24) انظر: مختصر الطحاوي (ص 2(
 ). 1/189، روضة الطالبين: 12) الشافعي في أحد قوليه (انظر مختصر المزني 3(
)، ومس!لم ف!ي المس!اجد، ب!اب: 1/139() أخرجه البخاري في مواقيت الصMة، باب: من أدرك العصر ركعة: 4(

 ). 1/424من أدرك ركعة من الصMة: (
 ). 133)، الرسالة (ص 1/220) انظر: التفريع: (5(
 ). 69-3/68)، المجموع: (11) انظر: مختصر المزني: (ص 6(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 7(
 يد وھو متروك الحديث. )، وقال عنه: لم يروه غير محمد بن سع1/222) أخرجه الدارقطني: (8(
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مل  ، وإن)2(، ولقولـــه: "وقـــت الظهـــر مـــامل يـــدخل وقـــت العصـــر")1(األخـــرى"
يسلموه دللنا عليه باالتفاق على أن هلا وقتا خيصها وأقله مـا يسـتغرق فعلهـا، 

لركعـة مـن الوقـت اآلخـر مـن العصـر مـدركا للظهـر وألنه لو كـان بكونـه مـدركا 
والعصــر، ولكــان إذا أغمــي عليــه بعــد الــزوال بقــدر ركعــة يلزمــه قضــاء الظهــر 

  والعصر؛ لكونه مدركا لوقتها، وذلك خالف قوهلم.
ــــه  ــــذي يعتــــرب من ــــاه، فاالعتبــــار فــــيمن ذكرنــــاه بالوقــــت ال إذا ثبــــت مــــا ذكرن

عتــرب بــأن يــدرك ذلــك بعــد إدراكهمــا قــدر مخــس ركعــات ختتلــف، فمــنهم مــن ي
فراغه من غسله أو وضوئه وما يصلحه من األمر الالزم له، وهـذا يف احلـائض 
تطهــر، والصــيب يبلــغ فلــو طهــرت احلــائض وبلــغ الصــيب لقــدر مخــس ركعــات، 
فإىل أن تطهر وتلبس وبقي عليه قدر ركعة كان عليه العصر دون الظهر، ولو 

وال ينظر إىل ما يبقى عليها مـن مل يبق من الوقت شيء مل يكن عليه شيء، 
وقت انقطاع الدم أو البلوغ، فأما النصراين يسلم فقال ابـن القاسـم: يعتـرب لـه 

، وقـال غـريه: يعتـرب بفراغـه )3(اإلدراك من وقت إسـالمه ال مـن فراغـه مـن أمـره
من طهارته وسرت عورته كما يعترب ذلك يف املريض؛ ألن بإسالمه قد سقطت 

  ان منه حال كفره.املؤاخذة عنه مبا ك
، وأجـــراه أبـــو )4(وحكـــم املغمـــى عليـــه عنـــد مالـــك حكـــم احلـــائض والصـــيب

، يف أن االعتبــــار بالبــــاقي مــــن الوقــــت حــــني )5(حنيفــــة جمــــرى النصــــراين يســــلم
اإلفاقـــة واإلســـالم، وقـــول مالـــك أصـــح وأرجـــح؛ ألنـــا إن ســـوينا بـــني النصـــراين 

ا بينهمــا كـــان املغمـــى وبــني احلـــائض كــان املغمـــى عليــه معتـــربا مــا، وإن فرقنـــ

                                                

 ). 1/5) وھو من قول ابن عباس، أخرجه ابن أبى شيبة: (1(
 ). 1/426) أخرجه مسلم في المساجد، باب: أوقات الصلوات الخمس: (2(
 ). 1/257)، التفريع: (1/92) انظر: المدونة: (3(
 ). 1/257)، التفريع: (1/92) انظر: المدونة: (4(
 ). 1/101)، مختصر القدوري: (24ص ) انظر: مختصر الطحاوي: (5(
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عليه أشبه باحلائض منه بالنصراين؛ ألنه ال صنع له يف إغمائه يف ترك الصالة 
  فيه، واهللا أعلم.

 
  
  

                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



237 

  

NO�S@א�AgX�6�W�8NO�S@א�AgX�6�W�8NO�S@א�AgX�6�W�8NO�S@א�AgX�6�W�8NO�S@א�AgX�6�W�8NO�S@א�AgX�6�W�8NO�S@א�AgX�6�W�8NO�S@א�AgX�6�W�8��������

��m�m�m�m��Ñ���Ð��Ï��Ñ���Ð��Ï��Ñ���Ð��Ï��Ñ���Ð��Ïوللســــفر تــــأثري يف جــــواز قصــــر الصــــالة فيــــه؛ لقولــــه تعــــاىل:
�Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�Ö��Õ��Ô��Ó��Ò�Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ù��Ø��×Ù��Ø��×Ù��Ø��×Ù��Ø��×llll )1( ، عــز  –: "إن اهللا �وقولــه

  .)3(، وال خالف يف ذلك)2(وضع عن املسافر الصوم وشطر الصالة" -وجل
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJxNF���Gא��א��DFא�xNF���Gא��א��DFא�xNF���Gא��א��DFא�xNF���Gא��א��DFא�xNF���Gא��א��DFא�xNF���Gא��א��DFא�xNF���Gא��א��DFא�xNF���Gא��א��DFא���������

والصلوات املقصورة هي الرباعية، وقصرها إىل نصفني، وما كـان منهـا يسـر 
اآلخـر، القراءة فيه أسرت يف الباقي منه، وما كان جيهـر يف نصـفه األول دون 

فإنـه جيهـر فيمـا يصـليه، والـذي يقصـر هــو مـا يسـر فيـه، ومثـل العشـاء اآلخــرة 
فيصـــــليها مقصـــــورة ركعتـــــني جيهـــــر بـــــالقراءة يف كليهمـــــا، واملغـــــرب والصـــــبح ال 

  . )4(يدخالن يف القصر، وال خالف يف هذا
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJxNFא���+f5xNFא���+f5xNFא���+f5xNFא���+f5xNFא���+f5xNFא���+f5xNFא���+f5xNFא���+f5��������

فــذهب  )5(اختلــف أصــحابنا يف القصــر، هــل هــو فــرض للمســافر أو ســنة؟
رهم إىل أن فرضــه التخيــري بــني القصــر واإلمتــام إال أن القصــر أفضــل؛ وهــو أكثــ

، )6(: أن القصــر ســنة املســافر-ســنته، وهــذا نــص مالــك يف روايــة ابــن وهــب 

                                                

 .101) سورة النساء، ا{ية: 1(
)، والنسائي في الصيام باب: وضع الص!يام غل!ى 2/797)  أخرجه أبو داود في الصيام، باب: اختيار الفطر: (2(

)، والترم!!ذي ف!!ي 5331)، واب!!ن ماج!!ه ف!!ي الص!!يام، ب!!اب: اNفط!!ار للحام!!ل والمرض!!ع: (1/149المس!!افر: (
 ).3/94ب: الرخصة في اNفطار للحبلي، وقال حديث حسن: (الصوم، با

 ). 2/255)، المغني: (42) انظر: اNجماع Hبن المنذر: (ص 3(
 ). 2/267)، المغني: (43) انظر: اNجماع (ص 4(
 ). 68 – 67)، الكافي: ( ص 1/258) انظر: التفريع: (5(
 ). 68-67)، الكافي: (ص 1/258) انظر: التفريع: (6(
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، )1(وذهـــب آخـــرون إىل أن القصـــر فرضـــه، وهـــو قـــول مجاعـــة مـــن البغـــداديني
؛ وألن كـل صـالة فـرض )2(كـان يقصـر يف السـفر ومل يـتم  �ووجه القصر أنـه 

ركعتــني، فــذلك هــو الواجــب فيهــا، أصــله اجلمعــة، والــدليل للقــول:  ردت إىل
، وهــذا عبــارة املبــاح )�m�m�m�m×��Ö��Õ��Ô��Ó×��Ö��Õ��Ô��Ó×��Ö��Õ��Ô��Ó×��Ö��Õ��Ô��Óllll )3 أنــه ســنة قولــه تعــاىل:

 –عليــه الصــالة والســالم  –دون الفــرض، وقــال أنــس: كنــا نســافر مــع النــيب 
؛ ألن أصـــحابنا )4(فمنـــا املقصـــر ومنـــا املـــتمم، فـــال يعيـــب بعضـــنا علـــى بعـــض

ء قــد أجـــازوا للمســافر أن يصـــلي خلــف املقـــيم ويــتم الصـــالة، فلــو كـــان هــؤال
  فرضه اإلمتام ملن يكن له أن يقصر خلف مسافر.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������xم؟�D$.�
5�W�O�NF�)��3א��N;SD��1�xم؟�D$.�
5�W�O�NF�)��3א��N;SD��1�xم؟�D$.�
5�W�O�NF�)��3א��N;SD��1�xم؟�D$.�
5�W�O�NF�)��3א��N;SD��1�xم؟�D$.�
5�W�O�NF�)��3א��N;SD��1�xم؟�D$.�
5�W�O�NF�)��3א��N;SD��1�xم؟�D$.�
5�W�O�NF�)��3א��N;SD��1�xم؟�D$.�
5�W�O�NF�)��3א��N;SD��1���������
يف قولـه: إن القصـر يف  )6(، خالفـا لـداود)5(والسفر الذي يقصر فيه حمـدود

لقصــر رخصــة ألجــل املشــقة، الســفر الطويــل والقصــري؛ ألن األصــل اإلمتــام، وا
 )7(وســـــفر الفرســـــخني والثالثـــــة ال مشـــــقة فيـــــه، فكـــــان كـــــالطواف يف ســـــكك

املدينـــة، وألنـــه إمجـــاع الصــــحابة ألـــم اختلفـــوا يف حــــد الســـفر الـــذي يقصــــر 
  . )8(الصالة فيه، ومل خيتلفوا يف وجوب أصل التحديد

  
  

                                                

وھ!!و يش!!ير إل!!ى الرواي!!ة المرجوح!!ة م!!ن م!!ذھب مال!!ك، وھ!!ي أن القص!!ر واج!!ب، وق!!د أخ!!ذ ب!!ه جماع!!ة م!!ن ) 1(
 البغداديين. 

 �)، وك!ان 1/464ق!ال اب!ن الق!يم ف!ي زاد المع!اد ( �) وھذا معلوم من س!يرته لم!ن تتب!ع اGحادي!ث واGخب!ار ف!ي أس!فاره 2(
ن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عن!ه أت!م الرباعي!ة ف!ي س!فرة يقصر الرباعية فيصليھا ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أ

 H يدل على وجوب القصر، غايته أنه سنة.   �البتة... ولكن يدل على أن ھذا مجرد فعل منه 
 . 101) سورة النساء، ا{ية: 3(
ديث!ه، و ذك!ره )، وفيه عمران التغلبي مختلف فيه، قال ابن دقيق العي!د: H يح!تج بح3/154) أخرجه البيھقي: (4(

 ابن حبان في الثقات.   
 ). 139)، الرسالة: (ص 258)، التفريع: (1/114) انظر: المدونة: (5(
 ). 4/215)، المجموع: (34-5/3) انظر: المحلي: (6(
 ). 282) السكة: الزقاقـ أو الطريق المصطفة من النخل (المصباح المنير: ص 7(
 ).  257-2/256) انظر: المغني: (8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������xW�O�NF�)��3א��N;Sא��
5xW�O�NF�)��3א��N;Sא��
5xW�O�NF�)��3א��N;Sא��
5xW�O�NF�)��3א��N;Sא��
5xW�O�NF�)��3א��N;Sא��
5xW�O�NF�)��3א��N;Sא��
5xW�O�NF�)��3א��N;Sא��
5xW�O�NF�)��3א��N;Sא��
5��������
، وقــال أبــو حنيفــة: ثالثــة )1(يــة وأربعــون مــيالوالظــاهر مــن املــذهب أنــه مثان

 �mmmm×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ���Ð��Ïllllأيــام، ودليلنــا قولــه تعــاىل:
، ومل خيــص ألــا مســافة تلحــق املشــقة يف قطعهــا غالبــا فجــاز القصــر )2(فعــم

  فيها، أصله مسافة الثالثة أيام.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������xNFوط�א��NdxNFوط�א��NdxNFوط�א��NdxNFوط�א��NdxNFوط�א��NdxNFوط�א��NdxNFوط�א��NdxNFوط�א��Nd��������

، خالفـا لـبعض )3(لـه شـيء منـهوال جيوز القصـر إال إذا فـارق بلـده، ومل يقاب
mmmm��Ï��Ï��Ï��Ï يف قوله: إنه يقصر إذا نوى السـفر إن كـان ببلـده؛ لقولـه: )4(املتقدمني

Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ���ÐØ��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ���ÐØ��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ���ÐØ��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ���Ð����ÙÙÙÙllll)5( والضـــــرب يف األرض ،
ال يكــون بالنيــة، وإمنــا يكــون بالفعــل، وألنــه إذا كــان مســافرا مل يصــر مقيمــا،  

  النية.كذلك إذا كان مقيما ال يكون مسافرا مبجرد 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������xNF�4א��
�)�ML.xNF�4א��
�)�ML.xNF�4א��
�)�ML.xNF�4א��
�)�ML.xNF�4א��
�)�ML.xNF�4א��
�)�ML.xNF�4א��
�)�ML.xNF�4א��
�)�ML.��������

: إحــدامها أن يفــارق بيــوت )6(ويف املســافة الــيت يقصــر ببلوغــه إليهــا روايتــان
بلده وال حياذيه وال عن ميينه ومشاله شـيء منهـا، واآلخـر أن يكـون مـن املصـر 
على ثالثة أميـال، فوجـه األوىل أنـه مفـارق لبيـوت بلـده فأشـبه إذا بلـغ مسـافة 

ه الثانيــة: أن مــا دون الثالثــة أميــال يف حكــم البلــد، بــدليل ثالثــة أميــال، ووجــ
  وجوب النزول منه إىل املصر للجمعة فكان يف احلكم كمن مل يفارق البلد.

  
                                                

عن!د الع!رب: مق!دار  –)، والميل بالكسر 129)، الرسالة: (ص 1/258)، التفريع: (1/114نظر: المدونة: () ا1(
 ). 588مدى البصر من اGرض، وھو أربعة آHف ذراع (المصباح المنير ص 

الظ!اھر ) أراد بالعموم اNطMق؛ Gن قوله: "َضَرْبتُم" مطلقه لم تقيد بمسافة وH مكان وH زمان، فاقتضى ھذا 2(
 جواز القصر في جميع السفر.  

 ). 129)، الرسالة: (ص 1/258)، التفريع: (1/112) انظر: المدونة: (3(
) وھ!!و ق!!ول عط!!اء، وس!!ليمان ب!!ن موس!!ى أنھم!!ا اباح!!ا القص!!ر ف!!ي البل!!د لم!!ن ن!!وى الس!!فر وغي!!رھم (المغن!!ي: 4(

)2/260  .( 
 . 101) سورة النساء، ا{ية: 5(
 ). 1/258)، التفريع: (1/112) انظر: المدونة: (6(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ��������xNFא���/�CL'אxNFא���/�CL'אxNFא���/�CL'אxNFא���/�CL'אxNFא���/�CL'אxNFא���/�CL'אxNFא���/�CL'אxNFא���/�CL'א��������
ويقصـــر حـــىت يـــدنوا راجعـــا، وينتهـــي إىل حيـــث جـــاز لـــه القصـــر يف ابتـــداء 

ار حاضرا فلم جيز لـه ؛ ألنه ما مل يبلغ ذلك فهو مسافر، فإذا بلغ ص)1(سفره
  القصر.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJ��������xNFא���6א��N2L�_אxNFא���6א��N2L�_אxNFא���6א��N2L�_אxNFא���6א��N2L�_אxNFא���6א��N2L�_אxNFא���6א��N2L�_אxNFא���6א��N2L�_אxNFא���6א��N2L�_א��������
ولــه أن يســتمر يف القصــر وإن أقــام بــبعض الــبالد يومــا أو يــومني أو ثالثــة 
أيام يعزم اإلقامة أو بغري عزم، فأما إن أقام أربعة أيام فـأكثر، فـإن كـان بعزميـة 

اجاتــه كافيــة مل جيــز لــه القصــر، وإن كــان بغــري عزميــة ونيتــه أن يقــيم مــا دام ح
  ..)2(يوما أو يومني أو أكثر فله أن يقصر

وقال أبو حنيفة: إن نوى اإلقامة مخسة عشـر يومـا صـار مقيمـا، وإن نـوى 
: "ميكــث املهــاجر بعــد قضــاء �، ودليلنــا قولــه )3(إقامــة دوــا مل يكــن مقيمــا

، وقــد علـم أن املقــام مبكـة إذ ذاك كانـت حتــرم علـى املهــاجر، )4(نسـكه ثالثـا"
  استثىن الثالثة دل على أا ليست بإقامة وأن ما زاد عليها إقامة.  فلما

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJ��������x�1.?�א*¡�م:O4�NFא��x�1.?�א*¡�م:O4�NFא��x�1.?�א*¡�م:O4�NFא��x�1.?�א*¡�م:O4�NFא��x�1.?�א*¡�م:O4�NFא��x�1.?�א*¡�م:O4�NFא��x�1.?�א*¡�م:O4�NFא��x�1.?�א*¡�م:O4�NFא����������
؛ ألن أكثـر الروايـات عنـه )6(، وخالفا للشافعي)5(والقصر أفضل من اإلمتام

، )8(، ولقولـه: "خيـار عبـاد اهللا الـذين إذا سـافروا قصـروا")7(أنه كان يقصـر �

                                                

 ). 139)، الرسالة: (ص 1/114) انظر: المدونة: (1(
 ).139)، الرسالة: (ص 259-1/258)، التفريع: (115-1/114) انظر: المدونة: (2(
 ). 1/106) انظر: مختصر القدوري: (3(
 بلف!ظ قري!ب من!ه  )، وأخرج!ه البخ!اري1/986) أخرجه مسلم في الحج، ب!اب: ج!واز اNقام!ة بمك!ة للمھ!اجر: (4(

 ). 267-664في مناقب اGنصار، باب: إقامة المھاجر بمكة بعد قضاء نسكه (ص 
 ).  1/258)، التفريع: (1/115) انظر: المدونة: (5(
 ).48)، اNقناع: (ص 1/179) انظر: اGم: (6(
 ) كما سبق بيانه. 7(
 ). 3/345و حاتم في العلل ( الھداية: )، وأب1/179) أخرجه الشافعي عن سعيد بن المسبب مرسM (اGم: 8(
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وازه واإلمتـام خمتلـف فيـه، فكـان مـا اتفـق عليـه أوىل وألن القصر متفـق علـى جـ
  بالفضيلة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJ��������xN;Sא��MDم��B$א��Z5�?.�NFא/�א��
L8אxN;Sא��MDم��B$א��Z5�?.�NFא/�א��
L8אxN;Sא��MDم��B$א��Z5�?.�NFא/�א��
L8אxN;Sא��MDم��B$א��Z5�?.�NFא/�א��
L8אxN;Sא��MDم��B$א��Z5�?.�NFא/�א��
L8אxN;Sא��MDم��B$א��Z5�?.�NFא/�א��
L8אxN;Sא��MDم��B$א��Z5�?.�NFא/�א��
L8אxN;Sא��MDم��B$א��Z5�?.�NFא/�א��
L8א��������

، إليهمـــا عـــزم علـــى متـــام )2(، فلمـــا [بلـــغ])1(ومـــن عـــزم علـــى ســـفر بريـــدين
األربعــة الــربد مل يقصــر؛ ألنــه مل حيصــل منــه عــزم علــى احلــد الــذي تقصــر فيــه 

نفـــرد بعزمـــه، ولكـــن يقصـــر يف رجوعـــه؛ ألنـــه عـــازم م )3(الصـــالة؛ ألن [....]
  .)4(على سفر املسافة اليت تقصر فيها

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJ��������x�.�,*א�MDم��B��+`�N;��AgX�MDX�?.x�.�,*א�MDم��B��+`�N;��AgX�MDX�?.x�.�,*א�MDم��B��+`�N;��AgX�MDX�?.x�.�,*א�MDم��B��+`�N;��AgX�MDX�?.x�.�,*א�MDم��B��+`�N;��AgX�MDX�?.x�.�,*א�MDم��B��+`�N;��AgX�MDX�?.x�.�,*א�MDم��B��+`�N;��AgX�MDX�?.x�.�,*א�MDم��B��+`�N;��AgX�MDX�?.��������
إذا صـــلى املســـافر يف ســـفره صـــالة ســـفر، مث عـــزم علـــى اإلقامـــة فـــال إعـــادة 

؛ ألــا أديــت علـــى مــا لــزم مـــن فعلهــا فلــم جيـــب إعادــا بتغــري حـــال )5(عليــه
ي بعــد قضــائها، كــاملريض يصــلي جالســا مث يصــح بعــد الفــراغ، والعــادم املصــل

  للماء يصلي بالتيمم مث يصيبه بعد الفراغ.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJ��������xAgF0"�0,�.���6א��NF,�?.�WL�'�I{�?.xAgF0"�0,�.���6א��NF,�?.�WL�'�I{�?.xAgF0"�0,�.���6א��NF,�?.�WL�'�I{�?.xAgF0"�0,�.���6א��NF,�?.�WL�'�I{�?.xAgF0"�0,�.���6א��NF,�?.�WL�'�I{�?.xAgF0"�0,�.���6א��NF,�?.�WL�'�I{�?.xAgF0"�0,�.���6א��NF,�?.�WL�'�I{�?.xAgF0"�0,�.���6א��NF,�?.�WL�'�I{�?.��������

وإن افتتحها بنية القصر مث عـزم علـى اإلقامـة قبـل الفـراغ منهـا جعلهـا نافلـة 
ة مقـيم؛ ألنـه إن مل يفعـل ذلـك إن كان قد صلى منهـا ركعـة مث اسـتأنف صـال

حصــل منــه أن املقــيم يصــلي صــالة مقصــورة، أو يبــين علــى صــالة ســفر ونقــل 
  .)6(النية مكروه، فإن أمتها أجزاه

  
                                                

البريد في اللغة: الرسول، ثم استعمل في المسافة التي يقطعھا؛ وھ!ي اثن!ا عش!ر م!يM (المص!باح المني!ر: ص ) 1(
43 .( 

 )، ما بين معقوفتين مطموسة. 2(
 ما بين معقوفتين مطموسة. )3(
  ).68-67)، التفريع: (ص 1/113انظر: المدونة: ( )4(
   ).68-67)، الكافي (ص 1/259: التفريع: (انظر )5(
 ).68)، الكافي: ( ص 1/259)، التفريع: (1/116انظر: المدونة: ( )6(
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\P�6,:�/�א�;�א�W�8\P�6,:�/�א�;�א�W�8\P�6,:�/�א�;�א�W�8\P�6,:�/�א�;�א�W�8\P�6,:�/�א�;�א�W�8\P�6,:�/�א�;�א�W�8\P�6,:�/�א�;�א�W�8\P�6,:�/�א�;�א�W�8��������

واجــب بالــذكر ســاقط بالنســيان يف اخلمــس  )1(الرتتيــب يف قضــاء الفوائــت
وك صـــالة واحـــدة أو فـــدون، وال يســـتحق فيمـــا زاد علـــيهن، فـــإذا كـــان املـــرت 

اثنتــني إىل مخــس فـــذكرها وقــد حضـــر وقــت صــالة أتـــى بالفوائــت، وإن فـــات 
غـــري  )3(، خالفـــا للشـــافعي يف قولـــه: إن الرتتيـــب يف القضـــاء)2(وقـــت احلاضـــرة
، )4(: "مـــن نـــام عـــن صـــالة أو نســـيها فليصـــلها إذا ذكرهـــا"�واجـــب؛ لقولـــه 

وم اخلندق حـىت فاتتـه حبس ي �، وألنه )5(وقوله: "ال صالة ملن عليه صالة"
  . )6(الظهر والعصر واملغرب، فلما نزل صالها على الرتتيب

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJxAN��!א���O���Yو0ن���LP�;��8�/
��������א��
/���LP�;��8و0ن����O���Yא!��xANא��
/���LP�;��8و0ن����O���Yא!��xANא��
/���LP�;��8و0ن����O���Yא!��xANא��
/���LP�;��8و0ن����O���Yא!��xANא��
/���LP�;��8و0ن����O���Yא!��xANא��
/���LP�;��8و0ن����O���Yא!��xANא��
/���LP�;��8و0ن����O���Yא!��xANא��
وإمنــــــا قلنــــــا: إنــــــه يبــــــدأ بالفائتــــــة وإن خــــــاف فــــــوات احلاضــــــرة خالفــــــا ألىب 

: "مـن نـام عـن �؛ لقولـه )9(، وحممد بن عبد احلكم)8(، وابن وهب)7(حنيفة

                                                

 ) المقصود بالفوائت: الصلوات التي فات وقتھا ولم يصلھا. 1(
 ).55)، الكافي (ص 1/253)، التفريع: (1/133)  انظر: المدونة: (2(
 ).20ني (ص )، مختصر المز1/78)  انظر: اGم: (3(
 ) سبق تخريج الحديث.4(
)5 H :ذكره ابن الجوزي في العلل بإسناده عن إبراھيم الحربي، قال: سئل أحمد بن حنبل عن ھذا الحديث فق!ال (

 )). 2/166أعرف ھذا، وقال الشيخ: في اNمام ما عرفنا أصM (نصب الراية: (
)، الترم!ذي ف!ي الص!Mة، ب!اب: 1/239الص!Mة: ( ) أخرجه النسائي في الصMة، باب: كيف يقضي الفائ!ت م!ن6(

 )، وھو منقطع لكنه يعتضد بأحاديث أخرى صحيحة. 1/337ما جاء الرجل تفوته الصلوات بأيتھن يبدأ: (
 ).29) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 7(
 ).54-53) انظر: الكافي (8(
م، سمع م!ن أبي!ه وأش!ھب واب!ن القاس!م واب!ن ) محمد عبد الحكم: ھو أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عبد الحك9(

وھب، وروى عنه: أبو بكر النيسابوري وأبو حاتم ال!رازي وأب!و جعف!ر الطب!ري، ك!ان فقي!ه مص!ر م!ن آث!اره: 
 ). 3/62ھـ) (ترتيب المدارك:  282أحكام القرآن (ت 
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، وألن كـــل ترتيـــب وجـــب مـــع ســـعة )1(ها فليصـــلها إذا ذكرهـــا"صـــالة أو نســـي
  الوقت وجب مع ضيقه، أصله األركان.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������x�LP�;א��N>ذ�+`�AN��!�6�1אYد�?.x�LP�;א��N>ذ�+`�AN��!�6�1אYد�?.x�LP�;א��N>ذ�+`�AN��!�6�1אYد�?.x�LP�;א��N>ذ�+`�AN��!�6�1אYد�?.x�LP�;א��N>ذ�+`�AN��!�6�1אYد�?.x�LP�;א��N>ذ�+`�AN��!�6�1אYد�?.x�LP�;א��N>ذ�+`�AN��!�6�1אYد�?.x�LP�;א��N>ذ�+`�AN��!�6�1אYد�?.��������
إن دخل يف احلاضرة مث ذكـر الفائتـة بطلـت عليـه وعلـى مـن خلـف، وقيـل: 

، فوجــه األول: أن الرتتيــب )2(تبطــل عليــه وال تبطــل علــى مــن خلفــه كاحلــدث
هـو شـرط ال يتصـور انقطاعـه عنهـا، فكـان متعـديا إىل  )3(نفس [الصـالة]هو 

فســاد صــالة املــأموم اعتبــارا بنســيان تكبــرية اإلحــرام والقــراءة، ويفــارق نســيان 
الطهـــارة ألـــا ذكـــر منفصـــل عـــن الصـــالة غـــري مـــرتبط بفعلهـــا، ووجـــه الثـــاين: 

دخول فيهـا اعتباره باحلدث بسعلة أنـه معـىن يفسـد الصـالة، أو ذكرهـا قبـل الـ
  مل جيز ابتداؤها معه فلم تتعد إىل صالة املأموم.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ����������������N�Cwא��M��DX4ن��
��$8�
�א����Nو��a�����N>ذ�+�`����Fא��MS'�?.��������N�Cwא��M��DX4ن��
��$8�
�א����Nو��a�����N>ذ�+�`����Fא��MS'�?.��������N�Cwא��M��DX4ن��
��$8�
�א����Nو��a�����N>ذ�+�`����Fא��MS'�?.��������N�Cwא��M��DX4ن��
��$8�
�א����Nو��a�����N>ذ�+�`����Fא��MS'�?.��������N�Cwא��M��DX4ن��
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ومــن نســى الصــبح مث صــلى بعــدها الظهــر والعصــر مث ذكرهــا عنــد الغــروب 
؛ ألــا قــد تعلقــت بذمتــه واســتحببنا لــه إعــادة الظهــر والعصــر )4(أتــى بالصــبح

ألجــل الرتتيــب، فــإن مل يفعــل فــال شــيء عليــه؛ ألن الرتتيــب مشــرتط بالــذكر 
ســـاقط بالنســـيان، وإن ذكرهـــا بعـــد فـــوات وقـــت مـــا صـــلى بعـــد نســـياا أتـــى 
باملنســية وحــدها ومل يعــد مــا فــات وقتــه بعــدها؛ ألنــه أداهــا وقــت وجوــا مــن 

  غري أن يكون على علم بأن عليه صالة قبلها.
  

                                                

 ) سبق تخريج الحديث. 1(
 ). 55 )، الكافي (ص1/253)، التفريع: (1/122) انظر: المدونة: (2(
 ) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ. 3(
 ). 55)، الكافي (ص 1/253)، التفريع: (124-1/123) انظر: المدونة: (4(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJSa@א�/�:,��;XSa@א�/�:,��;XSa@א�/�:,��;XSa@א�/�:,��;XSa@א�/�:,��;XSa@א�/�:,��;XSa@א�/�:,��;XSa@א�/�:,��;Xx���x���x���x���x���x���x���x�����������
ويقضـي املنسـيات علـى الصـفة الـيت يؤديهـا مـن فروضـها وسـننها مـن أركــان 

ـــه )1(األفعـــال واألقـــوال ، وهـــذا إشـــارة إىل )2(: "فليصـــلها إذا ذكرهـــا"�، كقول
الصــالة املرتوكــة، وألن القضــاء يف معــىن األداء ال فــرق بينهمــا إال أن أحــدمها 

ان يـأتى ـا علـى خـالف يفعل مع بقاء الوقت واآلخر بعد فواته، وألنه لو كـ
تلك الصفة لكان مسـتأنفا لصـالة أخـرى ومل يكـن قاضـيا، وألنـه فعـل لصـالة 

  يسقطه فرضها، فوجب أن تكون على ما تلزمه يف األصل، دليله األداء.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJx���AgX��4��
)�vو�AgX�MS'�?.x���AgX��4��
)�vو�AgX�MS'�?.x���AgX��4��
)�vو�AgX�MS'�?.x���AgX��4��
)�vو�AgX�MS'�?.x���AgX��4��
)�vو�AgX�MS'�?.x���AgX��4��
)�vو�AgX�MS'�?.x���AgX��4��
)�vو�AgX�MS'�?.x���AgX��4��
)�vو�AgX�MS'�?.��������

إذا نســـى صـــالة واحـــدة ومل يـــدر أي الصـــالة هـــي، صـــلى مخـــس صـــلوات 
لفرض عن ذمتـه بيقـني؛ ألنـه إن صـلى دون اخلمـس جـاز أن ليكون مسقطا ل

يكون املرتوك هي املنسية، فإن عرفها ومل يذكر من أي يوم هي مل يضر ذلك 
  وأتى ا ناويا ا أا اليت عليه.

فــإن نســى صــالتني متــواليتني مــن يــوم وليلــة ال يــدري الليــل قبــل النهــار أم 
الصــلوات شــاء، مث يســدس  النهــار قبــل الليــل صــلى ســت صــلوات يبــدأ بــأي

بــاليت بـــدأها، وخيتـــار لــه البدايـــة بـــالظهر اســـتحبابا، وذلــك أنـــه إن كـــان نســـى 
الظهــر والعصــر فقــد أتــى ــا مــرتني ومــا بعــدها لغــو، وكــذلك إن كــان الــذي 

  .)3(نسى العصر واملغرب والعشاء أو العشاء والفجر أو الفجر والظهر
كـون املنتهيـة هـي الـيت صـالها آخـرا ت )4(وإمنا قلنا يعيد الـيت بـدأ ـا [حـىت]

مع اليت بدأ ا فيكون قدم اآلخرة على األوىل، فإن نسى ثالثا مرتبـات علـى 
الشــرط الــذي ذكرنــاه قضــى ســبعا يســدس بــاألوىل ويســبع بالثانيــة، وإن كــان 

                                                

 ). 131)، الرسالة (ص 1/254)، التفريع: (1/123) انظر: المدونة: (1(
 ) سبق تخريج الحديث. 2(
 ). 55)، الكافي (ص 205-1/204مات: ()، المقد1/255) انظر في جملة ھذه اGحكام: التفريع: (3(
 ) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ. 4(



245 

املنســـيات أربعـــا قضـــى مثـــان صـــلوات يســـدس بـــاألوىل ويســـبع بالثانيـــة ويـــثمن 
  مخسا صلى تسعا على هذا الرتتيب.بالثالثة، وإن كن املنسيات 

وإمنــا قلنــا: إنــه خيتــار لــه البدايــة بــالظهر؛ ألــا أول الصــالة صــالها جربيــل 
  .  )1(يف حديث بيان املواقيت �بالنيب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

 ) انظر الحديث الذي سبق تخريجه. 1(
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ال بأس باملشي إىل الفرج يف الصالة، ومن افتتح الصـالة مث رأى فرجـة بـني 
ـــــت قريبـــــة، وكـــــذلك بعـــــد ركعـــــة أو ي ـــــه، أو إىل جنبـــــه مشـــــى إليهـــــا إن كان دي

، وأقــل مــا فيــه أن تســوية الصــفوف وســد اخللــل مــأمور بــه منــدوب )1(ركعتــني
: "رامــوا الصــفوف ..، أعــدلوا صــفوفكم فــإين أراكــم مــن وراء �إليــه؛ لقولــه 

، وكذلك ينبغي أن تضم الصفوف، فإن كـان بعضـها ناقصـا جعـل )2(ظهري"
  . )4(يف املؤخر )3(الذي به نقصان]الصف[
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������xAgF�6א���C�Cא��xAgF�6א���C�Cא��xAgF�6א���C�Cא��xAgF�6א���C�Cא��xAgF�6א���C�Cא��xAgF�6א���C�Cא��xAgF�6א���C�Cא��xAgF�6א���C�Cא����������

؛ ألن الضــحك مفســد للصــالة ألنــه مــن )5(ومــن قهقــه يف الصــالة أعادهــا
جنس الكالم وهو أغلظ منه إذا مل جيز يف الصـالة شـيء منـه علـى وجـه، وال 

اعتبارا بالضحك يف غري صالته، وألن ما  )6(وضوء على الضاحك يف صالته
الطهـــارة ال خيتلـــف حكمـــه إذا وجـــد يف الصـــالة أو خارجهـــا كســـائر يـــنقض 

؛ ألنه يسري ال ميكـن االحـرتاز منـه، )7(األحداث، والتبسم غري مفسد للصالة

                                                

 ). 66)، الكافي (ص 1/260) انظر: التفريع: (1(
)، وأقرب منه للدHلة على 1/176) أخرجه البخاري في الصMة، باب: تسوية الصفوف عند اNقامة وبعدھا: (2(

ة الص!!فوف وس!!د الخل!!ل م!!ا أخرج!!ه أب!!و داود ع!!ن أن!!س ق!!ال: ق!!ال رس!!ول هللا ص!!لى هللا علي!!ه: "أقيم!!وا تس!!وي
 ). 10/433الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل.."، في كتاب الصMة، باب: تسوية الصفوف: (

 ) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ. 3(
ق!ال: "أتم!وا الص!ف المق!دم،  �و داود فيما رواه أن!س: أن رس!ول هللا ) وھو يشير إلى الحديث الذي أخرجه أب4(

 ).   1/435ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر" (
 ). 132)، الرسالة (ص 1/260)، التفريع: (1/98) انظر: المدونة: (5(
 ). 132)، الرسالة (ص 1/196) انظر: التفريع: (6(
 ). 132)، الرسالة (ص 1/260)، التفريع: (1/98) انظر: المدونة: (7(
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، فــدل أن مــا دون ذلــك ال )1(قــال: "مــن قهقــه يف الصــالة أعادهــا" �وألنــه 
تعــاد منــه، وقيــل: يســجد لــه؛ ألنــه ســري مــن جــنس الكــالم ال ميكــن التحــرز 

ــــه ــــادة، وقــــال من ــــه زي ــــه بعــــد الســــالم ألن ــــد احلكــــم: يســــجد ل ــــن عب ، وقــــال اب
؛ ألنــــه نقــــص للخشــــوع، وقــــول ابــــن احلكــــم أصــــح؛ ألن )3(: قبلــــه)2(أشــــهب

  االعتبار بنقص األفعال واألقوال دون االعتدال.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJxW��O��.�/�:ق�����S@م�א��)�ML.xW��O��.�/�:ق�����S@م�א��)�ML.xW��O��.�/�:ق�����S@م�א��)�ML.xW��O��.�/�:ق�����S@م�א��)�ML.xW��O��.�/�:ق�����S@م�א��)�ML.xW��O��.�/�:ق�����S@م�א��)�ML.xW��O��.�/�:ق�����S@م�א��)�ML.xW��O��.�/�:ق�����S@م�א��)�ML.��������

مـــام مـــن ومـــن أدرك بعـــض صـــالة اإلمـــام مل يقـــم للقضـــاء إال بعـــد فـــراغ اإل
؛ ألن وقـــت القضـــاء هـــو بعـــد الفـــراغ مـــن اإلدراك، ولوجـــوب اتبـــاع )4(الصـــالة
  اإلمام.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJxAgFא��?.���
)��.xAgFא��?.���
)��.xAgFא��?.���
)��.xAgFא��?.���
)��.xAgFא��?.���
)��.xAgFא��?.���
)��.xAgFא��?.���
)��.xAgFא��?.���
)��.��������

، )5(وما أدرك من الصالة فهو آخرها وما فاته فهو أوهلا، هـذا هـو املشـهور
ذلــك أن  )7(: أن مــا أدرك أوهلــا ومــا يقضــيه آخرهــا، وفائــدة)6(وروى ابــن نــافع
ألوىل يــأيت بالقضــاء كمــا أتــى بــه اإلمــام: إن فاتتــه ركعــة واحــدة علــى الروايــة ا

قضــاها بــأم القــرآن و ســورة و جهــر فيهــا إن كانــت ممــا جيهــر فيــه، وإن فاتتــه 
ركعتــان قضــى كــل واحــدة بــأم القــرآن وســورة، وإن فاتتــه ثــالث ركعــات قضــى 

أتـى الثالثة بأم القرآن وحدها سـرا، وعلـى روايـة ابـن نـافع يـأيت بالقضـاء، كمـا 
                                                

)، والطبراني في الكبير من طرق مختلفة H تخلو من مق!ال لھ!ا (يراج!ع نص!ب 1/164) أخرجه الدارقطني: (1(
 ). 54-1/47الراية: 

ابن عبد العزيز بن داود ب!ن إب!راھيم القيس!ي الع!امري الجع!دي، روى ع!ن مال!ك واللي!ث وغيرھم!ا،  أشھب:) 2(
 203نه: الحارث بن مسكين، وسحنون بن سعيد، انتھت إليه رئاسة المذھب بعد وفاة اب!ن القاس!م (ت وروى ع

 ). 2/447، ترتيب المدارك: 1/307ھـ) (الديباج: 
 ). 1/260) انظر: التفريع: (3(
 ). 1/261)، التفريع: (1/95) انظر: المدونة: (4(
 ). 1/261)، التفريع: (1/96) انظر: المدونة: (5(
أبو محمد عبد هللا بن نافع م!ولى بن!ي مخ!زوم، المع!روف بالص!ائغ م!ن أص!حاب مال!ك، وھ!و أح!د  ابن نافع:) 6(

ھـ) بالمدينة (ترتي!ب الم!دارك:  186أئمة الفتوى بالمدينة له تفسير في الموطأ، وروايته في المدونة نفيسة (ت 
 ).  1/409، الديباج: 3/128

 .  ) أي وفائدة الخMف في ھذه المسألة7(
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، )1(: "ما فاتكم فاقضـوا"�اإلمام بآخر الصالة، فوجه الرواية املشهورة قوله 
والــذي فاتــه أول الصــالة، والقضــاء هــو أن يــأيت مبثــل املقضــي، وألنــه لــو أدرك 
أول صـــالة اإلمـــام لكانـــت أول صـــالته، فـــإذا أدرك آخرهـــا وجـــب أن يكـــون 

ان ذلـــك آخـــر آخـــر صـــالته، وألنـــه فعـــل مـــع اإلمـــام آخـــر صـــالة اإلمـــام، فكـــ
صالة لنفسـه، أصـله إذا أدرك مجيـع الصـالة، ووجـه اآلخـر قولـه: "ومـا فـاتكم 

، واإلمتام هـو أن يـأيت ببقيـة الشـيء اعتبـارا بـاملفرد، وألنـه لـو كـان مـا )2(فأمتوا"
يقضــيه أول صــالته لوجــب إذا أدرك اإلمــام يف الركعــة اآلخــرة مــن املغــرب أال 

  ها مرتني.يقعد للتشهد يف الركعتني اليت يقضي
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJx�a�;S�6א���DO�aא�x�a�;S�6א���DO�aא�x�a�;S�6א���DO�aא�x�a�;S�6א���DO�aא�x�a�;S�6א���DO�aא�x�a�;S�6א���DO�aא�x�a�;S�6א���DO�aא�x�a�;S�6א���DO�aא���������

، فــإن مل )3(وال يتنفــل يف الســفينة إال إىل القبلــة إذا أمكنــه خبــالف الراكــب
  .)4(يتمكن جاز

  

    

                                                

)، والنس!ائي ف!ي اNقام!ة، ب!اب: الس!عي إل!ى 1/386) أخرجه أبو داود في الصMة، باب: السعي إل!ى الص!Mة: (1(
 )، وصححه ابن حبان.  2/270)، وأحمد: (2/88الصMة: (

)، ومس!لم ف!ي المس!اجد، ب!اب: اس!تحباب 1/156) أخرجه البخ!اري ف!ي اGذان، ب!اب: H يُس!عى إل!ى الص!Mة: (2(
M1/420ة بوقار: (إتيان الص  .( 

 ) يعني الراكب على الدابة H يمكنه التوجه إلى القبلة حال السير. 3(
 ). 1/261)، التفريع: (118-1/117) انظر: المدونة: (4(
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BV�$א��AgX���;�>�W�8BV�$א��AgX���;�>�W�8BV�$א��AgX���;�>�W�8BV�$א��AgX���;�>�W�8BV�$א��AgX���;�>�W�8BV�$א��AgX���;�>�W�8BV�$א��AgX���;�>�W�8BV�$א��AgX���;�>�W�8��������

واملــريض إذا عجــز عــن القيــام صــلى جالســا مرتبعــا يرجــع ويســجد إن قــدر 
، وإن عجــــز )2(أ مرتبعــــا، ويثــــين رجلــــه إن قــــدر وإن مل يقــــدر أومــــ)1(وإال أومـــأ
علــى جنبــه األميــن واســتقبل القبلــة، فــإن مل يقــدر فعلــى ظهــره وال  )3(اضــطجع

  . )4(يسقط عنه ما يقدر عليه لعجزه عن غريه
 وإذا قلنــــــا: إنــــــه إذا عجــــــز عــــــن القيــــــام صــــــلى جالســــــا لقولــــــه عــــــز وجــــــل:

mmmml���k��j��i��h��gl���k��j��i��h��gl���k��j��i��h��gl���k��j��i��h��gllll)5( وقـــــــــال ابـــــــــن مســـــــــعود ،
لــى القيــام، رخــص لــه أن يصــلي قاعــدا أو وغــريه: نزلــت يف املــريض ال يقــدر ع

، وكــذلك يف )7(صــلى جالســا وصــلى علــى شــقه األميــن" �، "وألنــه )6(قائمــا
 )8(مرضه الذي مات فيه، وروي عن عمران بن حصني قال: كان يب الناصور

فقـال: "صـّل قائمـا فـإن مل تسـتطع فقاعـدا، فـإن مل تسـتطع  �فسألت النـيب 
ه أن يثـين رجليـه للسـجود؛ ألنـه إذا قـدر علـى ، وإمنا اخرتنـا لـ)9(فعلى جنبك"

شيء من بنية الصالة حال الصحة مل تسقط عنه للعجز عما ال يقدر عليه، 

                                                

 ). 1/82) أومأ: يقال: أومأت إليه: أشرت (الصحاح: 1(
ـا يربـع الشيء إذا جع!ـل أربعـ!ـا، ) التربع: ھو الجلوس المعروف؛ Gن صاحب ھذه الجلسـة قد ربـع نفسـه كم2(

 ). 85واGربع ھنا الساقان والفخذان، ربَّعھا: بمعنى أدخل بعضھا تحت بعض (المطلع ص 
 ). 1/1248) اضطجع: أي وضع جنبه باGرض (الصحاح: 3(
 ). 134)، الرسالة: (ص 1/264)، التفريع: (79-1/77) انظر: المدونة: (4(
 . 103) سورة النساء، ا{ية: 5(
 ). 5/374) انظر: تفسير القرطبي: (6(
) أخرجه مسلم في الصMة، باب: استخMف اNمام إذا عرض له عذر من م!رض وس!فر وغيرھم!ا م!ن يص!لي 7(

 ). 1/311بالناس ...: (
) الناصور: ِعلَّ!ة تح!دث ف!ي الب!دن م!ن المقع!دة وغيرھ!ا بم!ادة خبيث!ة الف!م يعس!ر برؤھ!ا (المص!باح المني!ر ص 8(

608 .( 
 ). 2/41) أخرجه البخاري في تقصير الصMة، باب: من لم يطق الصMة قاعدا صلى على جنبه: (9(
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وإمنـــا قلنـــا مرتبعـــا ليفصـــل بـــني قعـــوده الـــذي هـــو بـــدل مـــن القيـــام وبـــني قعـــوده 
األصــلي للتشــهد، وإذا احتــاج إىل الفصــل فلــيس يف هيئــة اجللــوس أشــد متكنــا 

عـاد  �وإمنـا قلنـا: يكـون سـجوده أخفـض مـن ركوعـه ألنـه  ووقارا من الرتبـع،
مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى ا وقال: "صـّل بـاألرض إن اسـتطعت، 

؛ وألن الســجود )1(وإال فــأومئ إميــاء، واجعــل ســجودك أخفــض مــن ركوعــك"
ملــا كــان يف الفعـــل أخفــض مـــن الركــوع، فكـــذلك يف بدلــه الـــذي هــو اإلميـــاء، 

: �ا عجــز عــن القعــود اضــطجع علــى جنبــه األميــن؛ لقولــه وإمنــا قلنــا: إنــه إذ
، وألن )2("صــّل قائمــا فــإن مل تســتطع فقاعــدا فــإن مل تســتطع فعلــى جنبــك"

التيــامن مــن منــدوب اهللا يف الشــرع وســائر وجــوه القــرب، فــإن مل يقــدر فعلــى 
: علـــى جنبـــه )3(ظهـــره مســـتقبل الِقبلـــة؛ ألنـــه ال ميكـــن غـــريه، وقـــال ابـــن املـــواز

وجـــه أن التوجيـــه علـــى اجلنـــب أقـــرب إىل االســـتقبال مـــن أن يكـــون األيســـر، و 
  على الظهر.

    

                                                

): 2/151) أخرجه البزار والبيھقي في المعرفة وأبو يعلى الموص!لي ف!ي مس!نده، وق!ال الھيثم!ي ف!ي الزوائ!د (1(
 ).  2/175رجال البزار رجال الصحيح، وأخرجه الطبراني في معجمه (انظر نصب الراية: (

 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 2(
أبو عبد هللا محمد بن إبراھيم ب!ن زي!اد اNس!كندراني تفق!ه ب!ابن الماجش!ون واب!ن عب!د الحك!م، ل!ه  ابن المواز:) 3(

كتاب مشھور بـ "الموازية"، روى عنه: ابن قيس، واب!ن أب!ي مطـ!ـر، والقاضـ!ـي أبـ!ـو الحس!ن اNس!كندراني، 
 ).   2/166)، الديباج: (4/164: (ھـ) ترتيب المدارك 269(ت 
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�8�Wא!AgF�6א���
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�8�Wא!AgF�6א���
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يف صالته بطلت ولزمـه اسـتئنافها، ومل جيـز لـه البنـاء عليهـا   )1(ومن أحدث
، فأمـا العمـد فـال خـالف فيـه، ذاكـرا للصـالة )2(كان عمـدا أو سـهوا أو غلبـة

: "إن �يف قوله: إنه يبين، لقوله  )3( حنيفةأو ناسيا، وأما الغلبة فخالفا ألىب
الشيطان ينفخ بني فخذي أحدكم يف الصالة حىت خييـل إليـه إنـه قـد أحـدث 

، وروى: "فـــال خيـــرج مـــن صـــالته حـــىت يســـمع صـــوتا أو جيـــد )4(فـــال تنصـــرفوا"
  ؛ وألنه حدث وجد يف خالل الصالة فأشبه العمد.)5(رحيا"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJxAgF�6א��x��Nא�xAgF�6א��x��Nא�xAgF�6א��x��Nא�xAgF�6א��x��Nא�xAgF�6א��x��Nא�xAgF�6א��x��Nא�xAgF�6א��x��Nא�xAgF�6א��x��Nא���������
إن   )7(يف الصالة خرج فغسل يف أقرب املواضع إليه مث [بـين] )6(ومن رعف

كــان قــد عقــد ركعــة بســجدتيها، وهــذا إذا كــان الــدم كثــريا، فــإن كــان يســـريا 
، وقـــال الشـــافعي: إذا خـــرج فغســـل )8(ميكنـــه فتلـــه بأصـــابعه مضـــى يف الصـــالة

، ودليلنـــا أن ذلـــك مـــروي عـــن علـــي وابـــن عبـــاس وابـــن )9(الـــدم ابتـــدأ الصـــالة
وال خمــالف هلــم؛ ألن الضــرورة تــدعو إليــه بــدليل جــواز الصــالة مــع  )10(عمــر

                                                

) الحدث: ھو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة من ريح وغائط وبول وم!ذى وودى ومن!ي بغي!ر 1(
 ). 1/49لذة معتادة (الشرح الصغير: 

 ). 52)، الكافي: ص (135)، الرسالة: ص (1/39، الموطأ: (1/9101) انظر: المدونة: (2(
 ). 1/84)، مختصر القدوري: (32لطحاوي ص () انظر: مختصر ا3(
)، ومس!لم ف!ي الح!يض، 1/43) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: H يتوظ!أ م!ن الش!ك حت!ى يس!تيقن: (5)، (4(

 ).  1/276باب: الدليل على أن من تيقن الطھارة ...: (
 ). 135رر المقالة: ص من اGنف رعافا (غ –الخرج  –) الرعاف: أصل الرعاف السبق، فسمى الدم السابق 6(
 ) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ، وتم إكمال النص من السياق.7(
 ).135)، الرسالة: ص (1/265)، التفريع: (1/41) انظر: المدونة: (8(
 ).45) انظر: اNقناع: ص (9(
 ).1/39) انظر: الموطأ: (10(
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، وإمنــا شــرطنا أن يكــون يف أقــرب املواضــع )1(يســري الــدم جيــده [يف ثوبــه ...]
إليه ألن ما زاد عليه عمل متعمد يف الصالة مستغىن عنه، وذلك مفسـد هلـا؛ 

تفــق عليــه وألن البنــاء علــى الرعــاف ولــيس بقيــاس، وال جيــوز منــه إال قــدر مــا ا
إليـه، وإمنـا شـرطنا أن يكـون قـد صـلى ركعـة بسـجدتيها؛ ألن  ودعت الضـرورة

  ما دون ذلك ال حكم له يف البناء واإلدراك.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJxدאN;a.א���N0ذא�<�ن�א���.�+f5xدאN;a.א���N0ذא�<�ن�א���.�+f5xدאN;a.א���N0ذא�<�ن�א���.�+f5xدאN;a.א���N0ذא�<�ن�א���.�+f5xدאN;a.א���N0ذא�<�ن�א���.�+f5xدאN;a.א���N0ذא�<�ن�א���.�+f5xدאN;a.א���N0ذא�<�ن�א���.�+f5xدאN;a.א���N0ذא�<�ن�א���.�+f5��������

، فــإذا قلنــا: يبــىن )2(واختلــف يف الراعــف وحــده فقيــل: يبــين، وقيــل: يبتــدئ
ن املأموم مضطر إىل ذلـك التبـاع اإلمـام فاعتبارا باملأموم، وإذا قلنا يبتدئ فأل

  وحلوق الفرض يف اجلماعة، واملنفرد خبالفه.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJxAgF2$��0�6د�א��א�Rא���Nع�א��V�xAgF2$��0�6د�א��א�Rא���Nع�א��V�xAgF2$��0�6د�א��א�Rא���Nع�א��V�xAgF2$��0�6د�א��א�Rא���Nع�א��V�xAgF2$��0�6د�א��א�Rא���Nع�א��V�xAgF2$��0�6د�א��א�Rא���Nع�א��V�xAgF2$��0�6د�א��א�Rא���Nع�א��V�xAgF2$��0�6د�א��א�Rא���Nع�א��V���������

وإمنــا يرجــع إذا طمــع أنــه يــدرك مــع اإلمــام بقيــة الصــالة ليــتم الصــالة علــى 
الوجــه الــذي ابتــدأها مــن اجلماعــة، وإن مل يطمــع يف إدراكهــا أمتهــا يف موضــع 

الدم أو يف أقرب املواضع إليه، ليسلم من أن يزيد يف الصالة عمال من  غسل
غري حاجة، هذا يف غري اجلمعـة، فأمـا يف اجلمعـة فالبـد مـن عـوده إىل اجلـامع 
أدرك اإلمــــام أو مل يدركـــــه؛ و ألـــــا ال تكـــــون إال يف املســـــجد أو مـــــا هـــــو يف 

  . )3(حكمه؛ فلذلك رجع إليه ألجل موافقة اإلمام
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ?.?.?.?.?.?.?.?.��������xx��Nא��W8دאم�xx��Nא��W8دאم�xx��Nא��W8دאم�xx��Nא��W8دאم�xx��Nא��W8دאم�xx��Nא��W8دאم�xx��Nא��W8دאم�xx��Nא��W8دאم���������

؛ )4(ومــن دام الرعـــاف فلـــم ينقطـــع أومـــأ إىل الســـجود وأتـــى بالقيـــام والركـــوع
  ألن هذا عذر سوغ معه اإلمياء كعذر املريض.

                                                

 ) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.  1(
)، ذھب اب!ن حبي!ب إل!ى أن H يبن!ي الف!ذ، وق!ال محم!د ب!ن 1/105)، المقدمات: (43، 1/42ظر: المدونة: () ان2(

 مسلمة: يبني. 
 ). 135)، الرسالة: ص (266-1/265)، التفريع: (43-1/41) انظر في جملة ھذه اGحكام: المدونة: (3(
 ). 1/103)، المقدمات: (1/265) انظر: التفريع: (4(
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�8�W.�א�����Kد�א��hNن�8�W.�א�����Kد�א��hNن�8�W.�א�����Kد�א��hNن�8�W.�א�����Kد�א��hNن�8�W.�א�����Kد�א��hNن�8�W.�א�����Kد�א��hNن�8�W.�א�����Kد�א��hNن�8�W.�א�����Kد�א��hNن��������

منهـــا  )2(ســـجود القـــرآن إحـــدى عشـــرة ســـجدة، لـــيس يف املفصـــل )1(عـــزائم
، )mmmm����Ï��Î��ÍÏ��Î��ÍÏ��Î��ÍÏ��Î��Íllll)3 شـــيء وتفصـــيلها: األوىل: خامتـــة األعـــراف:

mmmm���h��g���h��g���h��g���h��g ، والثانيـــــــة: يف الرعـــــــد قولـــــــه:)4(ال اخـــــــتالف فيهـــــــاوهـــــــذه 
iiiillll )5( ،:والثالثـــــة: يف النحـــــل عنـــــد قولـــــه �m�m�m�mª��©��¨ª��©��¨ª��©��¨ª��©��¨llll )6( ،

ـــه: واخلامســـة يف  ،)�m�m�m�mw���vw���vw���vw���vllll)7 والرابعـــة: يف بـــين إســـرائيل عنـــد قول
 ، والسادســة: أول احلــج عنــد قولــه:)��m�m�m�m��s����r�����q��s����r�����q��s����r�����q��s����r�����qllll)8مــرمي عنــد قولــه:

�m�m�m�m��h��g�������f��h��g�������f��h��g�������f��h��g�������fj��ij��ij��ij��illll)9( ،:فأما آخرها عند قوله �m�m�m�m��g��f��e��g��f��e��g��f��e��g��f��e
��i��h��i��h��i��h��i��hllll)10(فليســت بعزميــة ،)ألن  ؛)12(، خالفــا للشــافعي)11

هــذا هــو الســجود الــذي مــن يقــني الصــالة؛ وذلــك ال يقتضــي أن يســجد لــه 
، والســـــــابعة )�m�m�m�m¦��¥��¤����£¦��¥��¤����£¦��¥��¤����£¦��¥��¤����£llll )13 ســـــــجود تـــــــالوة كقولـــــــه:

ا مسوهــا والثامنــة يف النمــل وأصــحابن، )�m�m�m�md��cd��cd��cd��cllll)14 الفرقــان عنــد قولــه:

                                                

 ).  408اGوامر وعزائم السجود: ما أمر بالسجود فيھا (المصباح ص  ) العزائم:1(
) المفصل: من الحجرات أو سورة ق أو الزخرف أو من الشورى أو الجاثية أو النجم أقوال، وسمي بذلك لكثرة فواص!له، 2(

 ). 2/388وقيل: Gنه محكم كله (تنوير المقالة: 
 . 206) سورة اGعراف، ا{ية: 3(
 ). 1/619: () المغني4(
 . 15) سورة الرعد، ا{ية: 5(
 . 50) سورة النحل، ا{ية: 6(
 . 109) سورة اNسراء، ا{ية: 7(
 . 58) سورة مريم، ا{ية: 8(
 . 18) سورة الحج، ا{ية: 9(
 . 77) سورة الحج، ا{ية: 10(
 ). 137)، الرسالة: ص (1/270) انظر: التفريع: (11(
 ). 138، 1/133) اGم: (12(
 . 43سورة آل عمران، ا{ية: ) 13(
 . 60) سورة الفرقان، ا{ية: 14(
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عند قولـه:  )2(، وقال الشافعي)�m�m�m�mu���t��su���t��su���t��su���t��sllll )1 اهلدهد عند قوله:
�m�m�m�ml��k��j��i��hl��k��j��i��hl��k��j��i��hl��k��j��i��hllll)3( ، ومـــا قلنـــاه أوىل ألنـــه عنـــد متـــام الكـــالم مـــن

ـــــــــه: ـــــــــد قول ـــــــــه، والتاســـــــــعة يف ســـــــــجدة لقمـــــــــان عن _��`��_��`��_��`��_��`���m�m�m�m غـــــــــري قطـــــــــع ل
aaaallll)4(:والعاشـــــــــــــرة يف ســـــــــــــورة ص عنـــــــــــــد قولـــــــــــــه ،��m�m�m�m����º���¹����º���¹����º���¹����º���¹

»»»»llll)5(، وبعــض أصــحابنا)6(عنــد قولــه: ، يقــول��m�m�m�m��Ï���Î��Ï���Î��Ï���Î��Ï���Îllll)7( وقــال ،
: )9(: هي سجدة شكر وليست بعزمية، ودليلنا ما روى أبـو سـعيد)8(الشافعي

وهو على املنـرب فلمـا بلـغ السـجدة نـزل فسـجد، وسـجد  صقرأ  �"أن النيب 
��m�m�m�m����º������¹����º������¹����º������¹����º������¹، واحلاديــة عشــرة يف حــم الســجدة عنــد قولــه:)10(النــاس معــه"

¼�������»¼�������»¼�������»¼�������»llll)11(وعند الشافعي ،)12(:�m�m�m�mÉ�����È��ÇÉ�����È��ÇÉ�����È��ÇÉ�����È��Çllll)13( والذي ،
، هــذه مجلــة العــزائم وقــد )14(قلنــا أحســن عنــد متــام الكــالم، وقــد ورد مرفوعــا

، وروى ابـن وهـب عـن مالـك )15(ذكرنا أنه ليس يف املفصل شيء مـن العـزائم
، وهـي يف: والـنجم، )17(، وهو قول أىب حنيفة والشـافعي)16(ـ فيها أنه يسجد

                                                

 . 26) سورة النمل، ا{ية: 1(
 ). 1/134) انظر: اGم: (2(
 . 25) سورة النمل، ا{ية: 3(
 .  15) سورة السجدة، ا{ية: 4(
 . 24) سورة ص، ا{ية: 5(
 ). 1/351) انظر: الخرشي علي خليل: (6(
 .25) سورة ص، ا{ية: 7(
 ). 1/134انظر: اGم: ( )8(
ھو سعد بن مال!ك ب!ن س!نان ب!ن عبي!د اGنص!اري، أب!و س!عيد الخ!دري، ل!ه وGبي!ه ص!حبة، وروى  أبو سعيد:) 9(

 ). 232ھـ (تقريب التھذيب ص  63الكثير، مات بالمدينة سنة 
 ى شرط الشيخين.  )، صححه وقال: عل2/432)، الحاكم: (2/142أخرجه أبو داود في الصMة، باب: السجود في: () 10(
 . 37) سورة فصلت، ا{ية: 11(
 ). 1/85) انظر: المھذب: (12(
 . 38) سورة فصلت، ا{ية: 13(
وغيرھما يسجدون عند قول!ه: "تعب!دون" انظ!ر المحل!ي:  –رضي هللا عنھما  –) فلقد كان علي وابن مسعود 14(

 ). 15/264القرطبي: ( –)، الجامع Gحكام القرآن 5/108(
 ). 15/264)، التفريع: (9137)، الرسالة: ص (1/105)، والمدونة: (1/207موطأ: () انظر: ال15(
 ). 1/270) انظر: التفريع: (16(
 ). 1/133)، اGم: 1/102) انظر: مختصر القدوري: (17(
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ســجد يف "والــنجم" مبكــة فلمــا هــاجر  �يب والقمـر، والقلــم، ودليلنــا: "أن النــ
  . )1(إىل املدينة تركها"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������x�Caد�4�6و,���א��KSא���)h�A/אN,x�Caد�4�6و,���א��KSא���)h�A/אN,x�Caد�4�6و,���א��KSא���)h�A/אN,x�Caد�4�6و,���א��KSא���)h�A/אN,x�Caد�4�6و,���א��KSא���)h�A/אN,x�Caد�4�6و,���א��KSא���)h�A/אN,x�Caد�4�6و,���א��KSא���)h�A/אN,x�Caد�4�6و,���א��KSא���)h�A/אN,��������
: )2(واختلــف عنــه إذا قرأهــا يف األوقــات املنهــي عــن التنفــل: ففيهــا روايتــان

إحدامها: أنه يسـجد ألـا متأكـدة علـى سـائر النفـل، واآلخـر أنـه ال يسـجد؛ 
  النوافل. ألا نفل فأشبه سائر

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJxAوgLد�א��Kوط��NdxAوgLد�א��Kوط��NdxAوgLد�א��Kوط��NdxAوgLد�א��Kوط��NdxAوgLد�א��Kوط��NdxAوgLد�א��Kوط��NdxAوgLد�א��Kوط��NdxAوgLد�א��Kوط��Nd������
ومن شروطها الطهارة؛ ألا من مجلة الصلوات الشرعية، ويكرب هلا ملا رواه 

؛ )3(كــان يقــرأ القــرآن، فــإذا مــر بالســجدة كــرب وســجد  �ابــن عمــر أن النــيب 
وألنه سجود شرعي فكان يف أوله، ويف الرفع منه كسجود الصالة، وال حيتاج 

السالم حتليل وال إحرام هلا، أال تـرى أن الطـواف ملـا مل حيـتج إىل سالم منها، 
  إىل إحرام مل حيتج إىل حتليل.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJxضN;�1وא�;a�6א��AوgLد�א��K�xضN;�1وא�;a�6א��AوgLد�א��K�xضN;�1وא�;a�6א��AوgLد�א��K�xضN;�1وא�;a�6א��AوgLد�א��K�xضN;�1وא�;a�6א��AوgLد�א��K�xضN;�1وא�;a�6א��AوgLد�א��K�xضN;�1وא�;a�6א��AوgLد�א��K�xضN;�1وא�;a�6א��AوgLد�א��K���������
سـجدها يف  �؛ ألن النـيب )4(ويسجدها من قرأها يف صالة نفـل أو فـرض

الصــالة املكتوبــة والنافلــة، ولــيس بواجــب ال يف صــالة وال غريهــا، خالفــا ألىب 
على القـارئ واملسـتمع يف الصـالة  )5(نيفة يف قوله: إن السجود فيها واجبح

قـــرأ ســـجدة علـــى املنـــرب  -� –وغريهـــا إلمجـــاع الصـــحابة، وهـــو: "أن عمـــر 
 فنـــزل وســـجد وســـجد النـــاس معـــه، مث قرأهـــا يف اجلمعـــة األخـــرى فتهيـــأ النـــاس

                                                

)، والحديث يدور على الحارث بن عبيد أبى قدامة اGيادي البص!ري، و ق!د ض!عفه 2/313) أخرجه البيھقي: (1(
 ين. يحي بن مع

)، وفيھما: أنــه يسجدھا من قرأھـ!ـا بع!د الص!بح م!ا ل!م يس!فر، 138)، الرسالة: ص (1/105) انظر: المدونة (2(
 وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. 

)، ومس!!لم ف!!ي المس!!اجد، ب!!اب: 2/23) أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي س!!جود الق!!رآن، ب!!اب: م!!ن س!!جد س!!جود الق!!ارئ: (6(
 ).  1/405سجود التMوة: (

 ).138)، الرسالة: (ص 1/270)، التفريع: (106-1/105ر: المدونة: (انظ )4(
 ). 1/103) انظر: مختصر الطحاوي: (5(
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وذلـك ، )1(للسجود فقال: على رسلكم إن اهللا مل يكتبها علينا إال أن نشـاء"
حبضرة الصحابة من املهاجرين واألنصار فلم ينكر عليـه أحـد؛ وألن السـجود 

  ركن يف الصالة فلم جيب منفردا، أصله القعود للتشهد اآلخر.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJxAgFא���א��.xAgFא���א��.xAgFא���א��.xAgFא���א��.xAgFא���א��.xAgFא���א��.xAgFא���א��.xAgFא���א��.��������

، لنهــي )4(والبقــر )3(اإلبــل، ويصــلى يف مــراح الغــنم )2(وال يصــلى يف معــاطن
، )6(إباحتـه إياهـا يف مـراح الغـنميف معاطن اإلبل، و  )5([عن الصالة] �النيب 

وتكــره الصــالة يف معــاطن اإلبــل ملعــان: منهــا: مــا روى أــا خلقــت مــن جــن، 
وال ينبغــي أن يصــلى حبيــث يكــون الشــيطان، ومنهــا: أنــه كــان يســترت ــا عنــد 

، ومنهــا: أن نفورهــا خبــالف نفــور الغــنم والبقــر، ومنهــا: إن األغلــب )7(الــرباز
 )9(والبقــر والغــنم خبالفهــا، وتكــره الصــالة يف اــزرة ،)8(عليهــا الوســخ والزفــورة

للنهــي عنــه؛ وألن النجاســة ظــاهرة فيهــا، وتكــره الصــالة علــى قارعــة الطريــق، 
للتبذل؛ وألا ال ختلو من األبوال وما جيب تنزيـه الصـالة عنـه، واحلمـام، وإن  
كــان فيـــه موضـــع طــاهر جـــازت الصـــالة فيـــه، ويكــره تعمـــدها داخلـــه، وتكـــره 

ألــــا مــــأوى للشــــياطني وحمــــل للكفــــر،  )11(والكنــــائس )10(ة يف الِبيــــعالصــــال
واحلضور فيها مكروه يف اجلملة فضال عن الصـالة؛ وألـا ال ختلـوا مـن جناسـة 

وتكـــره الصـــالة يف املقـــربة  لعلمنـــا بـــأم يـــدينون بشـــري اخلمـــر وأكـــل اخلنزيـــر،
                                                

 ). 20/34) أخرجه البخاري في سجود القرآن، باب: من رأى أن هللا عز وجل لم يوجب السجود: (1(
 ). 417(المصباح المنير: ص  ) معاطن اNبل: مواضعھا الذي تنتحى إليه إذا شربت الشربة اGولى فتبرك فيه2(
 ) مراح الغنم: وھي مرابض الغنم. 3(
 ).89)، الرسالة: ص (267-1/266)، التفريع: (10/90) انظر: المدونة: (4(
 ) ما بين معقوفتين أضفناه لضرورة ذلك في استقامة لفظ ومعنى الحديث.5(
)، 181-2/180الغ!نم وأعط!ان اNب!ل: ( ) أخرجه الترمـذي في الصMة، بـاب: ما جاء في الصMة في م!رابض6(

 وقال عنه: حديث حسن صحيح. 
) البراز: الص!حراء الب!ارزة ث!م كن!ى ب!ه ع!ن النج!و كم!ا كن!ى بالغ!ائط، فقي!ل: تب!رز كم!ا قي!ل تغ!وط (المص!باح 7(

 ). 44المنير: ص 
 ). 2/670) الزفورة من الزفير وھو اغتراق النفس للشدة وھو أول صوت الحمار (الصحاح: 8(
 . 89)، الرسالة: ص 1/267)، التفريع: (91-1/90) في جملة ھذه اGحكام (انظر المدونة: (9(
 ) البيع: جمع بيعة وھي معبد اليھود. 10(
 .)542) الكنائس: ھي متعبد اليھود وتطلق على متعبد النصارى (المصباح المنير ص 11(
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ها نـبش فـال اجلديدة يف اجلملة للنهي، وجيوز إن عفت، وإن كانت عتيقة وفي
جيـوز إال أن جيعــل فوقهـا حصــري حيـول بينــه وبينهـا، وهــذا يف مقـابر املســلمني، 
وأما يف مقربة املشـركني فتكـره الصـالة فيهـا مجلـة بغـري تفصـيل، وتكـره الصـالة 

ألنـــه يســـتدبر بعـــض البيـــت، واألوىل أن يصـــلي  )1(داخـــل الكعبـــة عنـــد مالـــك
نــــه، وجيــــوز فيــــه النفــــل، حبيــــث يكــــون مجلــــة البيــــت جتــــاه ال يســــتدبر شــــيء م

الخــتالف النــاس يف صــالة النــيب عليــه الصــالة والســالم فيــه؛ وألن التنفــل قــد 
مســح فيــه مــا مل يســامح يف الفــرض، وال جتــوز عنــد أصــيغ وقــوم مــن أصــحابنا 

ـــه تعـــاىل:)3(، وهـــو النظـــر)2(البغـــداديني {��~��������¡��¢��{��~��������¡��¢��{��~��������¡��¢��{��~��������¡��¢����m�m�m�m؛ لقول
££££llll�)4(لـــك ال ميكـــن إال إذا كنـــا ، فكلفنـــا اســـتقباله، فيجـــب االمتثـــال وذ

خارجه؛ ألن استقبالنا إياه وحنن فيه ال قدرة لنا عليـه؛ ألنـا لـو أردنـا أن نرتكـه 
مل يكن فلـم يـدخل حتـت التكليـف، وإذا كـان ذلـك مل يكـن هـو  وال نستقبله

  االستقبال املأمور به.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJxم��.:�ن��,xم��.:�ن��,xم��.:�ن��,xم��.:�ن��,xم��.:�ن��,xم��.:�ن��,xم��.:�ن��,xم��.:�ن��,����������

ميانــا واحتســابا : "مــن قــام رمضــان إ�لقولــه  )5(وقيــام رمضــان مرغــب فيــه
قـام بأصـحابه مث مل خيـرج، فقـال: مـا  �؛ وألنـه )6(غفر له ما تقدم مـن ذنبـه"

  . )7(منعين إال أين خفت إن يفرض عليكم"
  
  

                                                

 ). 1/261)، التفريع: (1/91) انظر: المدونة: (1(
 . 39)، الكافي: ص 1/261)، التفريع: (1/91مدونة: () انظر: ال2(
 ) أي: قول أصيغ ھو الذي يوافق القياس ويؤيده النظر. 3(
 . 144) سورة البقرة، ا{ية: 4(
 ). 162)، الرسالة: ص (1/193) انظر: المدونة: (5(
ي ص!Mة المس!افرين، )، ومسلم ف1/14) أخرجه البخاري في اNيمان، باب: تطوع قيام رمضان من اNيمان: (6(

 ).  1/523باب: الترغيب في قيام رمضان: (
 ).1/524) أخرجه مسلم في صMة المسافرين، باب: الترغيب في قيام رمضان: (7(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJxد��<$���א����م
�xد��<$���א����م
�xد��<$���א����م
�xد��<$���א����م
�xد��<$���א����م
�xد��<$���א����م
�xد��<$���א����م
�xد��<$���א����م
���������
خالفــــــا للشــــــافعي يف قولــــــه: إنــــــه  )1(وقــــــدره عنــــــدنا ســــــت وثالثــــــون ركعــــــة

: مل أدرك )3(ل نـافع؛ وألن ذلك عمل أهل املدينـة املتصـل، وقـد قـا)2(عشرون
  .)4(الناس إال وهم يقومون بتسع وثالثني يوترون منها بثالث

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJxع�;d#א�Z8�AgFא�xع�;d#א�Z8�AgFא�xع�;d#א�Z8�AgFא�xع�;d#א�Z8�AgFא�xع�;d#א�Z8�AgFא�xع�;d#א�Z8�AgFא�xع�;d#א�Z8�AgFא�xع�;d#א�Z8�AgFא���������
: وهــي حــال جلــوس اإلمــام لالســرتاحة؛ )5(وال بــأس بالصــالة بــني األشــفاع

ألنــه لــيس يف ذلــك خــالف علــى اإلمــام، فــإن كــان اإلمــام يصــلي الصــالة وال 
أموم أن يصـلي يف خـالال؛ ألن يف ذلـك خالفـا يقطعها لالسرتاحة مل جيز للمـ

  على اإلمام.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJxو,\�א����مxو,\�א����مxو,\�א����مxو,\�א����مxو,\�א����مxو,\�א����مxو,\�א����مxو,\�א����م������

والقيــام بعــد صـــالة العشــاء وقبـــل الــوتر، فمـــن دخــل املســـجد وقــد صـــليت 
؛ ألنــه يصــلي معهــم القيــام مــن )6(العشــاء وشــرع يف القيــام فإنــه يبــدأ بالعشــاء

؛ ألنــه لــيس يف يضــره أن يصــلي املكتوبــة واإلمــام يصــلي الــرتاويح بعــدها، وال
ذلك خالف عليه؛ ألن الفرض آكد من النفل، فإذا فرغ دخل معهم فصـلى 

  ما حلق.
  
  

                                                

 ). 162)، وفي الرسالة: أن قدره عشرون (1/268)، التفريع: (1/193) انظر: المدونة: (1(
 . )43)، اNقناع: ص (21) انظر: مختصر المزني: ص (2(
ھو أبو عبد هللا نافع بن سرجي الديلمي المدني، مولى عبد الملك بن عمر روى عن موHه وأبى ھري!رة  نافع:) 3(

وعائشــة، وعنــه : بنـوه، والزھـري، وم!ـالك، واللي!ـث، وأص!ـح اGساني!ـد: مـالـ!ـك ع!ن ن!افع ع!ن اب!ن عم!ر، 
 ). 559ھـ) (التقريب: 117(ت 

  ).1/194) انظر: المدونة: (4(
 ). 1/269)، التفريع: (1/195) انظر: المدونة: (5(
 ). 1/269) انظر: التفريع: (6(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJxא
�����AgXא�4��2P�,��DO�aو�,��
א�AgXxא�4��2P�,��DO�aو�,��
א�AgXxא�4��2P�,��DO�aو�,��
א�AgXxא�4��2P�,��DO�aو�,��
א�AgXxא�4��2P�,��DO�aو�,��
א�AgXxא�4��2P�,��DO�aو�,��
א�AgXxא�4��2P�,��DO�aو�,��
א�AgXxא�4��2P�,��DO�aو�,��
؛ ألــا غــري مســتحقة فيــه، فلــم )1(وجيــوز أن يتنفــل اإلنســان قائمــا أو قاعــدا

رتبــع يلزمــه يف آدائهــا مــا يلزمــه يف املكتوبــة، ويســتحب إذا صــالها قاعــدا أن ي
؛ ألنــه أشــد متكنــا وأزيــد يف وقــار الصــالة كمــا اســتحببنا )2(موضــع [جلوســه]

والســـلف، فـــإذا أراد الســـجود  )3(�ذلـــك للمـــريض، وكـــذلك روى عـــن النـــيب 
يأ يئة السجود كاملريض سواء، ويستحب لـه إذا دىن ركوعـه أن يقـوم فيقـرأ 

لــك؛ وألنــه إذا كــان يفعــل ذ  �بنحــو ثالثــني آيــة وشــبهها مث يركــع؛ ألن النــيب 
فعـــل ذلـــك كـــان كمـــن صـــلى الصـــالة مـــن أوهلـــا قائمـــا، وصـــالة القاعـــد علـــى 

  النصف من صالة القائم.  
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJxTDV�+`��2P�,��CELLOم،�و.?�א�,�+`��S��V�AgFא���LLOא�?.xTDV�+`��2P�,��CELLOم،�و.?�א�,�+`��S��V�AgFא���LLOא�?.xTDV�+`��2P�,��CELLOم،�و.?�א�,�+`��S��V�AgFא���LLOא�?.xTDV�+`��2P�,��CELLOم،�و.?�א�,�+`��S��V�AgFא���LLOא�?.xTDV�+`��2P�,��CELLOم،�و.?�א�,�+`��S��V�AgFא���LLOא�?.xTDV�+`��2P�,��CELLOم،�و.?�א�,�+`��S��V�AgFא���LLOא�?.xTDV�+`��2P�,��CELLOم،�و.?�א�,�+`��S��V�AgFא���LLOא�?.xTDV�+`��2P�,��CELLOم،�و.?�א�,�+`��S��V�AgFא���LLOא�?.������

إذا افتتحها جالسا مث أراد القيام جاز له، فإن افتتحها قائما مث أراد إمتامها 
، وجـه قـول )4(اسـم: لـه ذلـك، وقـال غـريه: لـيس لـه ذلـكجالسا، قال ابن الق

القاســـم: إـــا غـــري مســـتحقة عليـــه إال علـــى مـــا خيـــف عليـــه، فلـــو مل جيـــز لـــه 
اســــتدامتها إال علــــى القيــــام لكانــــت كــــالفرض، وألن املعــــىن الــــذي ســــاغ لــــه 
افتتاحها جالسا مع القـدرة علـى القيـام كوـا نفـال غـري مسـتحقة عليـه، وهـذا 

غـــريه: إنـــه إذا افتتحهـــا قائمـــا صـــار األداء  تدامة، ووجـــه قـــولموجـــود يف االســـ
  على هذه الصفة واجبا عليه كوجوب أصلها، فال تسقط إال من عذر. 

فــإذا ثبــت ذلــك مل يكــن لــه تركــه، وإن كــان يف األصــل غــري واجــب إال أنــه 
قد صار واجبا بالتزامه له كأصلها، ولـيس كـذلك إذا افتتحهـا جالسـا مث قـام؛ 

  اد.ألنه قد ز 
                                                

 ).1/264)، التفريع: (1/79انظر: المدونة: ( )1(
 ) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.2(
 ) في الحديث الذي رويناه سابقا. 3(
 ). 1/80) انظر: المدونة: (4(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJxMa].�Ma].�1;aLא�xMa].�Ma].�1;aLא�xMa].�Ma].�1;aLא�xMa].�Ma].�1;aLא�xMa].�Ma].�1;aLא�xMa].�Ma].�1;aLא�xMa].�Ma].�1;aLא�xMa].�Ma].�1;aLא�������
، يف قولـــه: إنـــه يف )2(، خالفـــا ألىب حنيفـــة)1(والتنفـــل مثـــىن مثـــىن لـــيال وـــارا

النهـــار خمـــري بـــني ركعتــــني ركعتـــني، أو أربـــع أربــــع، أو ســـت أو مثـــان بتســــليمة 
، فقصــرها علــى )3(: "صــالة الليــل مثــىن مثــىن"�واحــدة، ومنــع الزيــادة لقولــه 

نفي ما زاد عليـه؛ وألنـه عـدد زائـد علـى عـدد الفـرائض هذا القدر، فدل على 
  فأشبه ما زاد على الثمان.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJxg����DO�a�6א��NCQאxg����DO�a�6א��NCQאxg����DO�a�6א��NCQאxg����DO�a�6א��NCQאxg����DO�a�6א��NCQאxg����DO�a�6א��NCQאxg����DO�a�6א��NCQאxg����DO�a�6א��NCQא��������
جيــوز اجلهــر يف النافلــة لــيال، واختلــف يف ذلــك ــارا، فقيــل: جــائز، وقيــل: 

للتنفـل، فجـاز أن تـؤدي فيـه سـرا وجهـرا   )5(، فوجـه اجلـواز [التوسـع])4(مكروه
ا ألداء القــــــراءة جتــــــوز يف الفــــــرض، فجــــــازت يف النفــــــل علــــــى كالليــــــل؛ وألــــــ

  .    )6( اإلطالق أصله [اال ...]
هذا يف النفل املبتدأ، فأما يف السنن املرتبة املؤقتة فإا مستقرة علـى مـا ورد 
بـــه الشـــرع فيهـــا مـــن إســـرار أو جهـــر، ووجـــه الكراهـــة أن النفـــل تـــابع للفـــرض 

ك يف نقلـــه؛ وألن زمـــان الفـــرائض ملـــا والقـــراءة يف فـــرائض النهـــار ســـرا، فكـــذل
  انقسم إىل جهر وإخفات فكذلك زمان النفل. 

  
  
  

                                                

 ). 125رسالة: ص ()، ال1/263) انظر: التفريع: (1(
 ). 92-1/91) انظر: مختصر القدوري: (2(
)، ومس!لم ف!ي ص!Mة المس!افرين، ب!اب: ص!Mة 2/12) أخرجه البخاري ف!ي ال!وتر، ب!اب: م!ا ج!اء ف!ي ال!وتر: (3(

 ). 1/516الليل مثنى مثنى: (
 ). 125-124)، الرسالة: ص (1/263) انظر: التفريع: (4(
 يع النسخ، وأكمل النقص من السياق. ) ما بين معقوفتين مطموس في جم5(
 .ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ )6(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJx�DO�aא*.�.���6א�x�DO�aא*.�.���6א�x�DO�aא*.�.���6א�x�DO�aא*.�.���6א�x�DO�aא*.�.���6א�x�DO�aא*.�.���6א�x�DO�aא*.�.���6א�x�DO�aא*.�.���6א���������
، وكــــذلك )2(قــــد أم فيهــــا �؛ ألن رســــول اهللا )1(اإلمامــــة جــــائزة يف النافلــــة

  السلف بعده؛ وألن اإلمامة جائزة يف السنن الراتبة، فكذلك يف النوافل. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJ�6�/��
��������א�xAgFא�xAgFא�xAgFא�xAgFא�xAgFא�xAgFא�xAgFא�xAgFא�
��/��6א�
��/��6א�
��/��6א�
��/��6א�
��/��6א�
��/��6א�
��/��6א�

، واألفضــل االجتهــاد فيـــه )3(والــدعاء جــائز يف مجيــع الصــالة إال يف الركــوع
: "أمــا الركــوع فعظمــوا فيــه الــرب، وأمــا �يف الســجود، وإمنــا قلنــا ذلــك لقولــه 

، وروي:" أقـرب )4(السجود فاجتهدوا فيه بالـدعاء فقمـن أن يسـتجاب لكـم"
  . )5(يف الدعاء"ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا؛ فاجتهدوا 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJxW��0ج��L¥��.�1f8�/��
  ����א�
��/��L¥��.�1f8ج�xW��0א�
��/��L¥��.�1f8ج�xW��0א�
��/��L¥��.�1f8ج�xW��0א�
��/��L¥��.�1f8ج�xW��0א�
��/��L¥��.�1f8ج�xW��0א�
��/��L¥��.�1f8ج�xW��0א�
��/��L¥��.�1f8ج�xW��0א�
وجيــوز أن يـــدعو لكـــل مـــا حيتـــاج إليـــه، وكـــل أمـــر جيـــوز أن يـــدعو بـــه خـــارج 

يف قوله: إنه ال يدعو إال بألفاظ القرآن ومـا  )7(، خالفا ألىب حنيفة)6(الصالة
كــان يــدعو يف صــالته فيقــول: "اللهــم انــج   �قارـا، ملــا روي: أن رســول اهللا 

الوليــــد بـــــن الوليـــــد وســـــلمة بـــــن هشـــــام وعيـــــاش بـــــن أىب ربيعـــــة واملستضـــــعفني 
، "اللهـــم اشـــدد وطأتـــك علـــى مضـــر واجعلهـــا علـــيهم ســـنني كســـنني )8(مبكـــة"

، فلــم يفــرق؛ )10(، ولقولــه: "وأمــا السـجود فاجتهــدوا فيــه بالـدعاء")9(يوسـف"

                                                

 ). 1/263)، التفريع: (1/96) انظر: المدونة: (1(
بحذيفة مرة، وبابن عباس مرة، وبأنس مرة واليتيم مرة، وأّم أصحابه في بي!ت عتب!ان م!رة،  -� –) فقد صلى 2(

 ). 3/58، نيل اGوطار: G2/567خبار صحاح جياد (انظر المغني: وأمھم في ليالي رمضان ثMثا، وكل ھذه ا
 ).   44)، الكافي: ص (1/266) انظر: التفريع: (3(
)، ومعن!ى قم!ن: 1/348) أخرجه مس!لم ف!ي الص!Mة، ب!اب: النھ!ي ع!ن ق!راءة الق!رآن ف!ي الرك!وع والس!جود: (4(

 جدير وحقيق. 
 ).   1/350) أخرجه مسلم في الصMة: (5(
 ).44)، الكافي: ص (1/266ر: التفريع: () انظ6(
 ). 27) انظر: مختصر الطحاوي ص (7(
)، ومسلم في المساجد، ب!اب: اس!تحباب 5/171) أخرجه البخاري في تفسير القرآن، باب: تفسير آل عمران: (8(

 ). 1/467القنوت: (
 ).1/746) أخرجه مسلم في المساجد، باب: استحباب القنوت: (9(
 لحديث قريبا.) سبق تخريج ا10(
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وألن كـــل دعـــاء جـــاز أن يـــدعى بـــه خـــارج الصـــالة جـــاز أن يـــدعى بـــه فيهـــا، 
  . )1(ما ورد به القرآن أصله:
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJxא*.�م�xg�Lא�xא*.�م�xg�Lא�xא*.�م�xg�Lא�xא*.�م�xg�Lא�xא*.�م�xg�Lא�xא*.�م�xg�Lא�xא*.�م�xg�Lא�xא*.�م�xg�Lא���������

؛ ألنـــه مل )2(وإذا أصـــاب اإلمـــام حـــدث يف صـــالته اســـتخلف مـــن يـــتم ـــم
يتعمد الفساد، وإمنا كان بغلبة فلم يتعمد الفساد إىل صالة من خلفه، ولزمـه 
االستخالف لتعذر اإلئتمام من جهته، فإن فعـل وإال قـدموا ألنفسـهم ليتمـوا 

علــى مــا دخلــوه عليــه فيهــا مــن اجلماعــة، فــإن مل يفعلــوا وصــلوا أفــرادا الصــالة 
، وإن تقدم رجل منهم ابتداء فأمت ـم جـاز؛ ألن ذلـك )3(جاز إال يف اجلمعة

  من مصلحة الصالة كما لو قدموه.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717JJJJJJJJxA��CR�I{�?.��DF)א*.�م�xA��CR�I{�?.��DF)א*.�م�xA��CR�I{�?.��DF)א*.�م�xA��CR�I{�?.��DF)א*.�م�xA��CR�I{�?.��DF)א*.�م�xA��CR�I{�?.��DF)א*.�م�xA��CR�I{�?.��DF)א*.�م�xA��CR�I{�?.��DF)א*.�م���������

ن كـــان ومــن أم غــري متطهــر فــإن كــان ســاهيا مل يلــزم مــن خلفــه إعــادة، وإ
، وقــــال أبــــو حنيفــــة: تلــــزمهم اإلعــــادة يف )4(عامــــدا لــــزمتهم إعــــادة إذا علمــــوا

فـدليلنا علـى أنـه  )6(وقال الشافعي: ال إعادة عليهم يف املوضـعني )5(املوضعني
كــرب ســاهيا يف صــالة مــن   �ال إعــادة علــيهم إذا كــان ســاهيا مــا روي: "أنــه 

، ومل يـــأمرهم )7(ر مـــاء"الصـــلوات مث أشـــار بيـــده أن امكثـــوا مث رجـــع وعليـــه أثـــ
باإلعــــادة؛ وألن بطــــالن طهــــارة اإلمــــام علــــى غــــري التعمــــد ال يوجــــب بطــــالن 

  صالة املأموم أصله: إذا سبقه احلدث.
  

                                                

 ) أي: من عموم الدعاء وإطMقه. 1(
 ).1/331)، التفريع: (1/135) انظر: المدونة: (2(
 ) Gنه Hبد فيھا من الجماعة. 3(
 ). 52) انظر: الكافي: ص (4(
 ). 1/83) انظر: مختصر القدوري: (5(
 ). 1/167) اGم: (6(
، وم!دار طرق!ه عل!ي اب!ن لھيع!ة وفي!ه -� –عل!ي ) أخرجه أحم!د والب!زار والطبران!ي ف!ي اGوس!ط م!ن ح!ديث 7(

 ).  72-2/71كMم، وروى عن أنس، أخرجه الطبراني في اGوسط ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: 
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJxא
.���NC%L.�I{�+Ca.�MDX�?.�MD��Aوم�א*��دB��1د��xא
.���NC%L.�I{�+Ca.�MDX�?.�MD��Aوم�א*��دB��1د��xא
.���NC%L.�I{�+Ca.�MDX�?.�MD��Aوم�א*��دB��1د��xא
.���NC%L.�I{�+Ca.�MDX�?.�MD��Aوم�א*��دB��1د��xא
.���NC%L.�I{�+Ca.�MDX�?.�MD��Aوم�א*��دB��1د��xא
.���NC%L.�I{�+Ca.�MDX�?.�MD��Aوم�א*��دB��1د��xא
.���NC%L.�I{�+Ca.�MDX�?.�MD��Aوم�א*��دB��1د��xא
.���NC%L.�I{�+Ca.�MDX�?.�MD��Aوم�א*��دB��1د����������
ودليلنــا علــى لــزوم اإلعــادة هلــم يف العمــد: أنــه فاســق بــذلك الفعــل فلــم جيــز 

ام به.. واألصل فيه أن اإلئتمام يسقط به ركن عن املأموم هو شرط يف اإلئتم
يف حــال االنفـــراد فيســقط عنـــه بفعــل اإلمـــام، وذلــك مـــا ال  )1(صــحة الصـــالة

يصــل إليــه املــأموم إال بغالــب الظــن والبنــاء علــى الظــاهر، والعلــم بفســقه مينــع 
ملوضـعني ألنـه ذلك، فيجب منـع اإلئتمـام بـه، فأمـا اإلمـام فتلزمـه اإلعـادة يف ا

  مصل على غري طهر.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1919JJJJJJJJxW.g��
��������,��م�א*.�م�$8
��xW.g,��م�א*.�م�$8
��xW.g,��م�א*.�م�$8
��xW.g,��م�א*.�م�$8
��xW.g,��م�א*.�م�$8
��xW.g,��م�א*.�م�$8
��xW.g,��م�א*.�م�$8
��xW.g,��م�א*.�م�$8
أنـه  -� – )3(، ملا روى صـهيب)2(ويستحب لإلمام أن يقوم بعد سالمه

كـــان إذا ســـلم مل جيلـــس إال قـــدر مـــا يقـــول: اللهـــم أنـــت الســـالم ومنـــك   �
، وروي  حنـــــوه عـــــن مجلـــــة مـــــن )4(الســـــالم، تباركـــــت يـــــا ذا اجلـــــالل واإلكـــــرام"

، ومـن أصـحابنا مـن يقـول: إن هـذا )5(ة منهم: أبو بكـر وعمـر وعلـيالصحاب
  يف الصلوات اليت يتبعها نافلة دون ما ال يتنفل بعده، واهللا أعلم. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2020JJJJJJJJ��������x�DF@א��
)�Z8و��N@אx�DF@א��
)�Z8و��N@אx�DF@א��
)�Z8و��N@אx�DF@א��
)�Z8و��N@אx�DF@א��
)�Z8و��N@אx�DF@א��
)�Z8و��N@אx�DF@א��
)�Z8و��N@אx�DF@א��
)�Z8و��N@א��������
عـــن ذلـــك، وقولـــه: "لـــو  -� –، لنهيـــه )6(وال ميـــر أحـــد بـــني يـــدي مصـــل

، وقوله )7(يقف أربعني خريا له" يعلم املار بني يدي املصلي ما عليه لكان أن
كــان أحــدكم يصــلي فــال يــدع أحــدا ميــر بــني يديــه، وليــدرأه مــا  "إذا :-�–

  . )8(استطاع فإن أىب فليقاتله فإمنا هو شيطان"
                                                

 ) يعني الطھارة. 1(
 ). 128)، الرسالة: ص (1/271) التفريع: (2(
د المل!ك، وص!ھيب لق!ب، ص!حابي : بن سنان أبو يحيي الرومي، أصله من النمر، يقال ك!ان اس!مه عب!صھيب) 3(

 ). 278شھير. مات بالمدينة سنة ثمان و ثMثين في خMفة علي، وقيل قبل ذلك (التقريب: ص 
 )، والحديث عن ثوبان وليس عن صھيب. 1/414أخرجه مسلم في المساجد، باب: استحباب الذكر بعد الصMة: () 4(
 ). 2/182)، البيھقي: (243-2/242) انظر: عبد الرزاق: (5(
 ). 1/230)، التفريع: (1/109) انظر: المدونة: (6(
)، مس!لم ف!ي الص!Mة، ب!اب: من!ع 1/129) أخرجه البخاري ف!ي الص!Mة، ب!اب: إث!م الم!ار ب!ين ي!دي المص!لي: (7(

 ).  1/363المار بين يدي المصلي (
 ).1/362) أخرجه مسلم في الصMة، باب: منع المار بين يدي المصلي: (8(



264 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2121JJJJJJJJ��������x�DF@א��
)�Z8���@א��Oدx�DF@א��
)�Z8���@א��Oدx�DF@א��
)�Z8���@א��Oدx�DF@א��
)�Z8���@א��Oدx�DF@א��
)�Z8���@א��Oدx�DF@א��
)�Z8���@א��Oدx�DF@א��
)�Z8���@א��Oدx�DF@א��
)�Z8���@א��Oد��������
ويدفع املصلي مـن نفسـه مـا ميـر بـني يديـه مـن دابـة أو إنسـان دفعـا خفيفـا 

، وال يتنـاول )2(، للحديث الذي روينـاه، فـإن أىب تركـه)1(تهال يشغله عن صال
  .)3(أحد من أحد شيئا بني يدي املصلي؛ ألن ذلك يف معىن املرور

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2222JJJJJJJJxAgFא���%,xAgFא���%,xAgFא���%,xAgFא���%,xAgFא���%,xAgFא���%,xAgFא���%,xAgFא���%,��������
 ، خالفا ملن قال يقطعها)4(وال يقطع الصالة مرور شيء بني يدي املصلي

ال يوجـــب قطـــع ؛ ألن املـــرور بـــني يديـــه )5(احلـــائض واحلمـــار والكلـــب األســـود
  الصالة كمرور الطاهر وغريه من احليوان.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2323JJJJJJJJxA�S0"�א��AgFא�xA�S0"�א��AgFא�xA�S0"�א��AgFא�xA�S0"�א��AgFא�xA�S0"�א��AgFא�xA�S0"�א��AgFא�xA�S0"�א��AgFא�xA�S0"�א��AgFא���������
ويستحب له أن يصلى يف املواضع اليت ال يأمن مرور الناس بني يديـه فيهـا 

ــــه )6(إىل ســــرتة ــــزة  �، ألن ــــه العن ــــه حيتــــاج  )7(كــــان تركــــز ل فيصــــلى إليهــــا [وألن
عظــم الــذراع يف جلــة الــرمح ، حــىت يــأمن ذلــك، وأقــل مــا جيــزي قــدر )8(إليهــا]

؛ ألن مــا دون )10(، وروي مــؤخرة الرحــل)9(�وحنــوه؛ وألن ذلــك مــروي عنــه 
ذلــك ال يقــع بــه اســتتارة للطائفــة وصــغره؛ وهلــذا قلنــا: إنــه ال خيــط بــني يديــه 

  خطأ؛ ألنه ال يتبني للمجتاز إذ ال شخص له حيول بني املار واملصلي.
��������

                                                

 ). 45)، الكافي: ص (1/230لتفريع: () انظر: ا1(
 ) وھذا مخالف لما رواه المؤلف من أنه يدرؤه ما استطاع أي يدفعه بكل وسيلة حتى قال: فإن أبى فليقاتله.  2(
 ). 45)، الكافي: ص (1/109) انظر: المدونة: (3(
 ). 45)، الكافي: ص (1/109) انظر: المدونة: (4(
)، وف!!ي رواي!!ة 102الكل!!ب اGس!!ود يقط!!ع الص!!Mة (مس!!ائل اNم!!ام أحم!!د ص ) المش!!ھور ع!!ن اNم!!ام أحم!!د أن 5(

 ). 1/250أخرى عنه أنه يقطعھا الكلب اGسود والمرأة والحمار (المغني: 
 ). 1/230)، التفريع: (1/108) انظر: المدونة: (6(
البخ!اري ف!ي  ). والح!ديث أخرج!ه3/887) العنزة: بالتحريك أطول من العصا وأقصر من ال!رمح (الص!حاح: 7(

 ). 1/358الصMة، باب: الصMة إلى العنزة، ومسلم في الصMة، باب: سترة المصلى: (
 ) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ. 8(
 ). 1/358) في الحديث الذي أخرجه مسلم عن ابن عمر في الصMة، باب: سترة المصلي: (9(
ك!ب علي!ه م!ؤخرة الرح!ل مختلف!ة ف!ي الط!ول والقص!ر، ) مؤخرة الرحل: الرح!ل م!ا يوض!ع عل!ى البعي!ر لير10(

 ). 3/3فتارة تكون ذراعا وتارة تكون أقل (نيل اGوطار: 
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2424JJJJJJJJxA0"�א���\�دون����AgFא�xA0"�א���\�دون����AgFא�xA0"�א���\�دون����AgFא�xA0"�א���\�دون����AgFא�xA0"�א���\�دون����AgFא�xA0"�א���\�دون����AgFא�xA0"�א���\�دون����AgFא�xA0"�א���\�دون����AgFא���������
؛ ألن الطـواف )1(وال حيتاج املصلي إىل البيت إىل سرتة بينه وبني الطائفتني

، )2(صالة فهو كمصلى بني يديه صف يصلون، وألن البيت [مثابة للجميع]
  فليس ألحد املصلني أوىل باملنع من اآلخر.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2525JJJJJJJJxW;DY�?@א*.�م��A��xW;DY�?@א*.�م��A��xW;DY�?@א*.�م��A��xW;DY�?@א*.�م��A��xW;DY�?@א*.�م��A��xW;DY�?@א*.�م��A��xW;DY�?@א*.�م��A��xW;DY�?@א*.�م��A����������
ن املــار يعلــم أــم يف ؛ أل)3(وإذا نصــب اإلمــام ســرتة كانــت لــه وملــن خلفــه

صالة فيمتنع من املرور؛ ألنه ال يكاد يقع ذلك بني اإلمام والصف وإمنا يقع 
  بني يدي املصلي إىل الفضاء.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2626JJJJJJJJxم��aوא���D!0"�א�AgFא�xم��aوא���D!0"�א�AgFא�xم��aوא���D!0"�א�AgFא�xم��aوא���D!0"�א�AgFא�xم��aوא���D!0"�א�AgFא�xم��aوא���D!0"�א�AgFא�xم��aوא���D!0"�א�AgFא�xم��aوא���D!0"�א�AgFא���������
، ألن احللــق يشــغلون قلبــه حبــديثهم، )4(ويكــره أن يصــلي إىل احللــق والنيــام

قــد روى: "وال أصــلي إىل نــائم وال وال نــائم رمبــا بــدت منــه عــورة أو حــدث، و 
  .   )5(حمدث"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2727JJJJJJJJx�2�I{و��Fوא��A4N@�8�1VNא����LLא�x�2�I{و��Fوא��A4N@�8�1VNא����LLא�x�2�I{و��Fوא��A4N@�8�1VNא����LLא�x�2�I{و��Fوא��A4N@�8�1VNא����LLא�x�2�I{و��Fوא��A4N@�8�1VNא����LLא�x�2�I{و��Fوא��A4N@�8�1VNא����LLא�x�2�I{و��Fوא��A4N@�8�1VNא����LLא�x�2�I{و��Fوא��A4N@�8�1VNא����LLא���������

ويكــره اســتتار الرجــل بــاملرأة؛ ألنــه يتــذكر منهــا مــا يفســد صــالته أو يشــغل 
قلبه إال أن يكون ممن يأمن ذلك منها، وال بأس به بالصيب إن كان يثبت ومل 

كه، وكذلك االستتار بالبعري جائز وبالبقرة ، حبيث ال يؤمن أن يرت )6([يتحرك]
  .  )7(والشاة، وال ينبغي ذلك يف اخليل والبغال واحلمري ألجل انعزاهلا

                                                

 ). 1/230) انظر: التفريع: (1(
 ) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.2(
 ). 1/230) انظر: التفريع: (3(
 ).  45)، الكافي:  ص (1/230) انظر: التفريع: (4(
)، وقال: ھذا أحسن ما روى في ھذا الب!اب وھ!و مرس!ل ورواه ھش!ام ب!ن زي!اد أب!و 2/279يھقي: () أخرجه الب5(

 H تص!لوا خل!ف الن!ائم و H" :المقدم عن محمد بن كعب وھو متروك، وأخرج أبو داود حديث قريب منه بلف!ظ
في إقام!ة الص!Mة،  )، وأخرجه ابن ماجه1/445المتحدث"، في الصMة، باب: الصMة إلى المتحدثين والنيام: (

 ).1/308باب: من صلى بينه وبين القبلة شيء: (
 ) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق. 6(
 ). 230-1/229)، التفريع: (1/108) انظر في جملة ھذه اGحكام: المدونة: (7(
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�$2Qא�AgX�W�8�$2Qא�AgX�W�8�$2Qא�AgX�W�8�$2Qא�AgX�W�8�$2Qא�AgX�W�8�$2Qא�AgX�W�8�$2Qא�AgX�W�8�$2Qא�AgX�W�8��������

ـــه تعـــاىل:)2(فـــرض علـــى األعيـــان )1(واجلمعـــة �m�m�m�m����D��C��B��A����D��C��B��A����D��C��B��A����D��C��B��A ، لقول
��M��L��K��J������I��H��G��F��E��M��L��K��J������I��H��G��F��E��M��L��K��J������I��H��G��F��E��M��L��K��J������I��H��G��F��Ellll)3( اجلمعة �، وقوله" :

، وقولـــه: "مــــن تركهـــا ثالثـــة متواليــــة طبـــع اهللا علــــى )4(اء"علـــى مـــن مســــع النـــد
  . )6(، لإلمجاع ممن يعتمد على قوله)5(قلبه"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������x�$2Qو,\�אx�$2Qو,\�אx�$2Qو,\�אx�$2Qو,\�אx�$2Qو,\�אx�$2Qو,\�אx�$2Qو,\�אx�$2Qو,\�א��������
[���[���[���[���mmmm ، لقولــــه تعــــاىل:)8(، خالفــــا ملــــن أجازهــــا قبلــــه)7(وقتهــــا بعــــد الــــزوال

�̀�_��^�̀�_��^�̀�_��^�̀�_��^llll )9( كــــــــــــــــان يصــــــــــــــــليها إذا زالــــــــــــــــت �؛ "وألنــــــــــــــــه :
وألــا ظهــر فأشــبهت الظهــر يف   ، وعلــى ذلــك مضــى الســلف؛)10(الشــمس"

كل يـوم، ويـدل علـى أـا هـي الظهـر أن كـل واحـدة منهمـا تسـقط بـاألخرى 
  وتنوب مناا إذا أديت على شرائطها.

��������
��������

                                                

أنھ!!ا جامع!!ة لھ!!م، وش!!رعا: ھ!!ي ركعت!!ان ص!!Mة الجمع!!ة: س!!ميت الجمع!!ة Gنھ!!ا س!!بب Hجتم!!اع الن!!اس فيھ!!ا فك) 1(
الرص!اع عل!ى اب!ن عرف!ة  -)141تمنعان وجوب الظھر عل!ى رأى أو تس!قطھا عل!ى آخ!ر (غ!رر المقال!ة (ص 

 )).  98(ص 
 ).141)، الرسالة: (ص 1/230)، التفريع: (1/142) انظر: المدونة: (2(
 .9) سورة الجمعة، ا{ية: 3(
)، ف!!ي إسنـ!!ـاده محم!!د ب!!ن سعيـ!!ـد 1/630م!!ن تج!!ب علي!!ه الجمع!!ة: () أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الص!!Mة، ب!!اب: 4(

 ). 3/173الطائــفي وفيه مقال، وذكر له البيھقي شاھدا بإسناد جيد (
)، وق!ال الھيثم!ي: رواه أحم!!د: 3/73) أخرج!ه النس!ائي ف!ي الجمع!ة، ب!اب: التش!ديد ف!ي التخل!ف ع!ن الجمع!ة: (5(

 ). 2/195)، وإسناده حسن (3/332(
 ). 2/295)، المغني: (41اNجماع: (ص  ) انظر:6(
 ).  141)، الرسالة: (ص 1/230)، التفريع: (1/149) انظر: المدونة: (7(
 ).225) أجازھا قبل الزوال اNمام أحمد (انظر مسائل اNمام محمد ص 8(
 )، ومعنى دلوك الشمس: أي زوالھا عن اHستواء. 78) سورة اNسراء، ا{ية: (9(
)، ومس!لم ف!ي الجمع!ة، ب!اب: 1/217ري في الجمعة، باب: وق!ت الجمع!ة إذا زال!ت الش!مس: () أخرجه البخا10(

 ). 2/589صMة الجمعة حين تزول الشمس: (
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������x�$2Q0"�א��U@אx�$2Q0"�א��U@אx�$2Q0"�א��U@אx�$2Q0"�א��U@אx�$2Q0"�א��U@אx�$2Q0"�א��U@אx�$2Q0"�א��U@אx�$2Q0"�א��U@א��������
، لقولـه: )2(كـان ميشـي إليهـا"�؛ "ألنـه )1(واملشي إليها أفضل من الركـوب

طايا ويرفع به الدرجات، فـذكر"، و"كثـرة "أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخل
، وهــذا )4(، وألن الفضــيلة يف الطاعــات بكثــرة املشــاق)3(اخلطــا إىل املســاجد"

للقادر على املشي من غري ضرورة تلحقه، فأما إن منعه طني أو مطر أو بُعـد 
  مكان أو كان شيخا كبريا أو مريضا فله أن يركب.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������x�$2Qא��Vوط�وNdx�$2Qא��Vوط�وNdx�$2Qא��Vوط�وNdx�$2Qא��Vوط�وNdx�$2Qא��Vوط�وNdx�$2Qא��Vوط�وNdx�$2Qא��Vوط�وNdx�$2Qא��Vوط�وNd��������
: إمـام ومسـجد ومجاعـة وخطبـة وموضـع اسـتيطان )5(جلمعة مخسـةوشروط ا

؛ )6(صـــلى بأصـــحابه �وإقامـــة، وإمنـــا قلنـــا إن اإلمـــام مـــن شـــرطها ألن النـــيب 
وألن النـــداء مـــن ســـنتها، والنـــداء ال يكـــون إال للجماعـــة واإلمـــام مـــن وصـــف 

  اجلماعة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������x�$2Qא�AgX�6�
KS@אط�א�dد���1אx�$2Qא�AgX�6�
KS@אط�א�dد���1אx�$2Qא�AgX�6�
KS@אط�א�dد���1אx�$2Qא�AgX�6�
KS@אط�א�dد���1אx�$2Qא�AgX�6�
KS@אط�א�dد���1אx�$2Qא�AgX�6�
KS@אط�א�dد���1אx�$2Qא�AgX�6�
KS@אط�א�dد���1אx�$2Qא�AgX�6�
KS@אط�א�dد���1א��������

، ومل يصــلها إال فيـــه، )7(صــالها يف املســجد �د ألنــه وإمنــا شــرطنا املســج
  . )8(وقد قال: "صلوا كما رأيتموين أصلي"

��������
��������

                                                

 ). 2/169)، مواھب الجليل: (1/230) انظر: التفريع: (1(
ب!!اب: ف!!ي الح!!ديث ورد ف!!ي ص!!Mة العي!!د أن!!ه ك!!ان H يأتھ!!ا إH ماش!!يا، أخرج!!ه اب!!ن ماج!!ه ف!!ي إقام!!ة الص!!Mة،  )2(

)، أم!!ا خروج!!ه إل!!ى الجمع!!ة ماش!!يا فل!!م ي!!رد، وج!!اء ف!!ي 2/138)، أحم!!د: (1/411الخ!!روج إل!!ى العي!!د ماش!!يا: (
مصنف ابن أبى شيبة عن سفيان عن إبراھيم بن مھاجر عن إبراھيم قال: كانوا يكرھون الركوب إل!ى الجمع!ة 

 ).   2/137والعيدين: (
 ). 1/219غ الوضوء على المكاره: () أخرجه مسلم في الطھارة، باب: فضل إسبا3(
)4 Hإن لم تكن المشاق مقصودة بالذات، وإنما حصلت تبعا للفع!ل، والمش!قة نفس!ھا ليس!ت مطلوب!ة ف!ي الش!رع إ (

 عند المعتزلة. 
 ). 142-141)، الرسالة: (ص 1/230)، التفريع: (142-1/139) انظر: المدونة: (5(
 وعدم ورود خMفھا، وھذا أمر اتفاقي ليس له مخالف. ) ھذه اGحاديث مأخوذة من اHستقراء، 6(
  ) ھذه اGحاديث مأخوذة من اHستقراء، وعدم ورود خMفھا، وھذا أمر اتفاقي ليس له مخالف. 7(
 ) سبق تخريج الحديث. 8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������xkL$.�+د�
��6�
��6
د�+�.$xkLא�dאط�א�6����2Qא2Q$��و_�5�
��6
د�+�.$xkLא�dאط�א�6����2Qא2Q$��و_�5�
��6
د�+�.$xkLא�dאط�א�6����2Qא2Q$��و_�5�
��6
د�+�.$xkLא�dאط�א�6����2Qא2Q$��و_�5�
��6
د�+�.$xkLא�dאط�א�6����2Qא2Q$��و_�5�
��6
د�+�.$xkLא�dאط�א�6����2Qא2Q$��و_�5�
��6
د�+�.$xkLא�dאط�א�6����2Qא2Q$��و_�5�
��������א�dאط�א�6����2Qא2Q$��و_�5
وإمنــــا شــــرطنا اجلماعــــة ألن اإلمــــام يتضــــمنها، ولــــيس لعــــددهم حــــد إال أن 

  رى م قرية.يف موضع واحد وتتق )1(يكونوا مجعا ميكنهم الثواء
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������x�)N4و�א���NF@�8א��'�f)د�و4ن�
��א�$D%.��$2Qא��Vوط�وNdx�)N4و�א���NF@�8א��'�f)د�و4ن�
��א�$D%.��$2Qא��Vوط�وNdx�)N4و�א���NF@�8א��'�f)د�و4ن�
��א�$D%.��$2Qא��Vوط�وNdx�)N4و�א���NF@�8א��'�f)د�و4ن�
��א�$D%.��$2Qא��Vوط�وNdx�)N4و�א���NF@�8א��'�f)د�و4ن�
��א�$D%.��$2Qא��Vوط�وNdx�)N4و�א���NF@�8א��'�f)د�و4ن�
��א�$D%.��$2Qא��Vوط�وNdx�)N4و�א���NF@�8א��'�f)د�و4ن�
��א�$D%.��$2Qא��Vوط�وNdx�)N4و�א���NF@�8א��'�f)د�و4ن�
��א�$D%.��$2Qא��Vوط�وNd��������

 �وإمنــــا شــــرطنا العــــدد ومنعنــــا إقامتهــــا بالواحــــد واالثنــــني وشــــبهها؛ ألنــــه 
  صالها يف عدد، وألن من شرطها املصر أو القرية ألجل اجلمع.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ��������xW8�_0��F��_�Z$.د�
���$2KD��T��xW8�_0��F��_�Z$.د�
���$2KD��T��xW8�_0��F��_�Z$.د�
���$2KD��T��xW8�_0��F��_�Z$.د�
���$2KD��T��xW8�_0��F��_�Z$.د�
���$2KD��T��xW8�_0��F��_�Z$.د�
���$2KD��T��xW8�_0��F��_�Z$.د�
���$2KD��T��xW8�_0��F��_�Z$.د�
���$2KD��T����������
نقل أن من شـرطها األربعـني وأجزناهـا مبـا دون ذلـك مـن العـدد إذا  وإمنا مل

ـــه: إـــا ال تقـــام بأقـــل مـــن )2(كـــانوا حبيـــث وصـــفنا، خالفـــا للشـــافعي ، يف قول
، وقولــه: "اجلمعــة واجبــة يف  )3(أربعــني، لقولــه: "اجلمعــة علــى مــن مســع النــداء"

، )5(ة، وروي "أن أســـــعد بـــــن زرار )4(كـــــل قريـــــة وإن مل يكـــــن فيهـــــا إال أربعـــــة"
، "وصـالها أنـس )6(�صالها باملدينة يف بضـعة عشـر رجـال حـني بـايع النـيب 

؛ وألن مـــا دون األربعـــني مجاعـــة )7(بـــاثىن عشـــر رجـــال" �بـــالبحرين ملـــا بعثـــه 
ميكنهم الثواء وتتقرى م قرية فكانوا كأربعني ملن شرط األربعني، وال تنفصـل 

  من زيادة مخسة أو ستة أو نقصانه عنها.
  

                                                

: ) الث!واء: ق!ال اب!!ن ف!ارس: الث!!اء وال!واو والب!!اء كلم!ة واح!دة ص!!حيحة ت!دل عل!!ى اNقام!ة (معج!!م مق!اييس اللغ!!ة1(
)1/393 .(( 

 ). 51)، اNقناع: (ص 26)، مختصر المزنى: (ص 1/190) انظر: اGم: (2(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 3(
 )). 2/57)، والحديث مع ضعف رواته منقطع ايضا (انظر تلخيص الحبير: (2/7) أخرجه الدارقطني: (4(
ن ثعلبة بن غنم بن مال!ك اب!ن النج!ار لقي!ب ) والحديث جاء في أسعد بن زرارة وھو: أسعد بن عدس بن عبيد ب5(

)، 1/50بن النجار من كبراء الصحابة، وتوفي والنبي صلى هللا عليه يبني مسجده قبل ب!در (انظ!ر اNص!ابة: (
 ). 30/608طبقات ابن أسعد: (

ف!ي )، واب!ن ماج!ه ف!ي إقام!ة الص!Mة، ب!اب: 1/645أخرجه ابو داود في الصMة، باب: الجمع!ة ف!ي الق!رى: ( )6(
)، والع!دد ال!وارد ف!ي الح!ديث 2/56)، وسنده حس!ن، وحس!نه الح!افظ ف!ي التلخ!يص: (1/343فرض الجمعة: (
 .Mأربعون رج 

 ) لم أعثر على تخريج لھذا الخبر. 7(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJx�$2Q�6א���%pאط�א�dد���1אx�$2Q�6א���%pאط�א�dد���1אx�$2Q�6א���%pאط�א�dد���1אx�$2Q�6א���%pאط�א�dد���1אx�$2Q�6א���%pאط�א�dد���1אx�$2Q�6א���%pאط�א�dد���1אx�$2Q�6א���%pאط�א�dد���1אx�$2Q�6א���%pאط�א�dد���1א��������
صـــــالها  �؛ ألنـــــه )2(وداود )1(وإمنـــــا شـــــرطنا اخلطبـــــة خالفـــــا لعبـــــد امللـــــك

، وألا يف الكتاب جمملـة )4(، وقد قال: "صلوا كما رأيتموين أصلي")3(خبطبة
، فــذمهم )�m�m�m�mp��op��op��op��ollll�)5وبينهـا بفعلـه فوجـب اعتبــار مجيعـه، وقـال تعـاىل:

  ك على كوا شرطا.على ترك اإلنصات إليه، فدل ذل
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJx�$2Qن��6א�%�L�_אط�א�dد���1אx�$2Qن��6א�%�L�_אط�א�dد���1אx�$2Qن��6א�%�L�_אط�א�dد���1אx�$2Qن��6א�%�L�_אط�א�dد���1אx�$2Qن��6א�%�L�_אط�א�dد���1אx�$2Qن��6א�%�L�_אط�א�dد���1אx�$2Qن��6א�%�L�_אط�א�dد���1אx�$2Qن��6א�%�L�_אط�א�dد���1א��������

وإمنـــا شــــرطنا االســــتيطان لالتفــــاق علــــى أـــا ال جتــــب علــــى أهــــل البــــوادي 
  .   )6(واملسافرين والذين ال قرار هلم وال وطن

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJx��F.#وא��N�1�4א���MD���$2Qא��Vوx��F.#وא��N�1�4א���MD���$2Qא��Vوx��F.#وא��N�1�4א���MD���$2Qא��Vوx��F.#وא��N�1�4א���MD���$2Qא��Vوx��F.#وא��N�1�4א���MD���$2Qא��Vوx��F.#وא��N�1�4א���MD���$2Qא��Vوx��F.#وא��N�1�4א���MD���$2Qא��Vوx��F.#وא��N�1�4א���MD���$2Qא��Vو��������
يف وجـــوب اجلمعـــة علـــى وإمنـــا ســـوينا بـــني املصـــر والقـــرى الصـــغار والكبـــار 

أهلهـــا إذا كانـــت القريـــة مـــن البنيـــان واجتمـــاع النـــاس فيهـــا علـــى صـــفة ميكـــن 
اإلقامة واالستيطان فيها، خالفا ألىب حنيفة يف قوله: إـا ال جتـب علـى أهـل 

، )8(: "اجلمعـة علـى كـل مسـلم"�، لقولـه )7(القرى وال جتب إال يف مصـر"
، واملقصـــود مـــن )9(يهـــا إال أربعـــة"وروي: "اجلمعـــة يف كـــل قريـــة وإن مل يكـــن ف

هذا ضرب املثـل أن صـغرها ال مينـع إقامـة اجلمعـة ـا، وروى ابـن عبـاس: "أن 
يف  �أول مجعـة مجعـت يف اإلســالم بعـد مجعـة مجعــت يف مسـجد رســول اهللا 

                                                

 ).3/273مع الھداية في تخريج أحاديث البداية: ( –) بداية المجتھد 1(
 ).394، 4/385) المجموع: (2(
يخطب  �راء من اGحاديث الكثيرة، ومنھا حديث جابر بن سمرة، قال كان رسول هللا ) ھذا مأخوذ من اHستق3(

قائم!!ا ويجل!!س ب!!ين الخطبت!!ين ويق!!رأ آي!!ات، وي!!ذكر الن!!اس (أخرج!!ه مس!!لم ف!!ي الجمع!!ة، ب!!اب: ذك!!ر الخطبت!!ين: 
)2/589  .(( 

 ). 215) سبق تخريج ھذا الحديث في الصفحة (4(
 . 11) سورة الجمعة، ا{ية: 5(
)6N1/329)، المغني: (41جماع (ص ) ا .( 
 ). 110-1/109)، مختصر القدوري: (35) مختصر الطحاوي: (ص 7(
، بلف!ظ: "رواح الجمع!ة واج!ب 3/73) أخرجه النسائي ف!ي الجمع!ة، ب!اب: التش!ديد ف!ي التخل!ف ع!ن الجمع!ة: (8(

 ).  2/198على كل محتلم" وإسناده صحيح (نصب الراية: (
 ) سبق تخريجه قريبا. 9(
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؛ وألــا إقامــة صــالة فلــم يكــن مــن )1(قريــة يقــال هلــا جواثــا مــن قــرى البحــرين"
واعتبــارا باملصــر بعلــة أنــه موضــع بــىن لإلقامــة  شـرطها املصــر كســائر الصــلوات،

  واالستيطان، وكون أهله عددا ينعقد م اجلمعة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJx4.��ل��`g`�MD��NF@א�?���V��Yن��>�?.�MD���$2Qא��Vوx4.��ل��`g`�MD��NF@א�?���V��Yن��>�?.�MD���$2Qא��Vوx4.��ل��`g`�MD��NF@א�?���V��Yن��>�?.�MD���$2Qא��Vوx4.��ل��`g`�MD��NF@א�?���V��Yن��>�?.�MD���$2Qא��Vوx4.��ل��`g`�MD��NF@א�?���V��Yن��>�?.�MD���$2Qא��Vوx4.��ل��`g`�MD��NF@א�?���V��Yن��>�?.�MD���$2Qא��Vوx4.��ل��`g`�MD��NF@א�?���V��Yن��>�?.�MD���$2Qא��Vوx4.��ل��`g`�MD��NF@א�?���V��Yن��>�?.�MD���$2Qא��Vو��������

وجيـــب علـــى كـــل مـــن كـــان خارجـــا عـــن املصـــر الســـعي إليهـــا إذا كـــان مـــن 
ألىب حنيفــة يف قولــه: إنــه ال ، خالفــا )2(املصــر علــى ثالثــة أميــال أو مــا قارــا

؛ )3(يلــزم مــن كـــان خارجــا مــن املصـــر اــيء إليهــا، قربـــت مســافته أو بعـــدت
 )��m�m�m�mM��L��K��J������I��H��G��F��E����DM��L��K��J������I��H��G��F��E����DM��L��K��J������I��H��G��F��E����DM��L��K��J������I��H��G��F��E����Dllll)4لقولــــــه تعــــــاىل:

؛ وألنـه صـحيح لـو كـان يف )5(: "اجلمعة علـى مـن مسـع النـداء"�فعم، وقوله 
ن املصــر حبيــث يســمع املســجد لزمتــه اجلمعــة فوجــب إذا كــان علــى مســافة مــ

منهــا النــداء أن تلزمــه، أصــله إذا كــان يف البلــد ألــا مســافة يســمع منهــا نــداء 
اجلمعــة باملصــر؛ فلــزم أهلهــا الســعي إليهــا، فهــو مــن مجلــة مــن كــان بــأطراف 

  املصر.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJx4.��ل���`g]8�
)
ELد���1א�x4.��ل���`g]8�
)
ELد���1א�x4.��ل���`g]8�
)
ELد���1א�x4.��ل���`g]8�
)
ELد���1א�x4.��ل���`g]8�
)
ELد���1א�x4.��ل���`g]8�
)
ELد���1א�x4.��ل���`g]8�
)
ELد���1א�x4.��ل���`g]8�
)
ELد���1א���������

ممــن زاد يف  وإمنــا حــددنا بثالثــة أميــال ومــا قارــا، خالفــا للشــافعي وغــريه
؛ ألن تلـــك عـــادة مـــا يســـمع منـــه النـــداء إذا كانـــت الريـــاح )6(ذلـــك أو نقـــص

ســاكتة واألصــوات هادئــة، وكــان املــؤذن صــيتا وذلــك معلــوم بالتجربــة والعــادة 
ممــن جربــه وامتحنــه، وقــد روي يف بعــض األحاديــث، "اجلمعــة علــى مــن كــان 

                                                

 ). 1/215) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: في القرى والمدن: (1(
 ).  141)، الرسالة: (ص 1/230)، التفريع: (1/142) انظر: المدونة: (2(
 ). 1/109)، مختصر القدوري: (35) انظر: مختصر الطحاوي (ص 3(
 .  9) سورة الجمعة، ا{ية: 4(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا.5(
 ). 51)، اNقناع: (ص 26)، مختصر المزنى: (ص 1/192( ) انظر: اGم:6(
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ا يشـهدون اجلمعـة مـع وألن أهـل العـوايل كـانو  )1(من املصر علـى ثالثـة أميـال"
  .)2(بأمره، وهو بالعوايل على ثالثة أميال �رسول اهللا 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJزאد�?@�Aא��N.�_4.��ل�و��`g]8����L�_زאدא�?@�Aא��N.�_4.��ل�و��`g]8����L�_زאدא�?@�Aא��N.�_4.��ل�و��`g]8����L�_زאدא�?@�Aא��N.�_4.��ل�و��`g]8����L�_زאدא�?@�Aא��N.�_4.��ل�و��`g]8����L�_زאدא�?@�Aא��N.�_4.��ل�و��`g]8����L�_زאدא�?@�Aא��N.�_4.��ل�و��`g]8����L�_زאدא�?@�Aא��N.�_4.��ل�و��`g]8����L�_א��������x-ذ��?�x-ذ��?�x-ذ��?�x-ذ��?�x-ذ��?�x-ذ��?�x-ذ��?�x-ذ��?���������

إذا ثبت ذلك فاالعتبار بأن يكون بينه وبني موضع النـداء مـن املصـر هـذه 
إذا كـان بـني املسافة، وال يراعي أن يكون بينه وبني طـرف املصـر ثالثـة أميـال 

طــرف املصــروبني موضــع النــداء مســافة أخــرى؛ ألن ذلــك يوجــب الســعي إىل 
  ، وذلك غري واجب.)3(اجلمعة من مخسة أميال و [أكثر]

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJx
�א�MD���$2Qא�$��Vم�و
�x
�א�MD���$2Qא�$��Vم�و
�x
�א�MD���$2Qא�$��Vم�و
�x
�א�MD���$2Qא�$��Vم�و
�x
�א�MD���$2Qא�$��Vم�و
�x
�א�MD���$2Qא�$��Vم�و
�x
�א�MD���$2Qא�$��Vم�و
�x
�א�MD���$2Qא�$��Vم�و
���������
: "اجلمعـــة حـــق �لقولــــه  )5(خالفـــا لـــداود )4(وال جتـــب اجلمعـــة علـــى عبـــد

وهـــي  )6(ة، فـــذكر العبـــد اململـــوك"واجـــب علـــى كـــل مســـلم يف مجاعـــة إال أربعـــ
مبوضع خمصوص يتعلق بقطع مسافة كاحلج، وألنه ذو نقـص  )7(عبادة علقت

لنقصــه يف  )8(يف نفســه، مــؤثر يف قبــول شــهادته، كــاملرأة وال يلــزم عليــه الفاســق
  فعله ال يف نفسه.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJx�$2Q�6א�
��������0.�.��א�$�
��6א0x�$2Q.�.��א�$�
��6א0x�$2Q.�.��א�$�
��6א0x�$2Q.�.��א�$�
��6א0x�$2Q.�.��א�$�
��6א0x�$2Q.�.��א�$�
��6א0x�$2Q.�.��א�$�
��6א0x�$2Q.�.��א�$�
قاســــــم: ال جتـــــوز، وقــــــال ، فقـــــال ابـــــن ال)9(اختلـــــف يف إمامتـــــه يف اجلمعــــــة

أشـــهب: جتـــوز والبـــن القاســـم أن كـــل مـــن تلزمـــه اجلمعـــة لـــنقص يف نفســـه مل 
                                                

) اGحاديث الواردة في ھذا مرفوع!ة، فع!ن عط!اء ب!ن الس!ائب ع!ن أبي!ه ع!ن عب!د هللا ب!ن عم!رو أن!ه ك!ان ش!ھد 1(
)، وع!ن 2/104الجمعة في الط!ائف وھ!و ف!ي قري!ة يق!ال لھ!ا: ال!وھط عل!ى رأس ثMث!ة أمي!ال (اب!ن أب!ي ش!يبة: 

 )). 2/102معة من أربع فراسخ (ابن أبى شيبة: (عكرمة قال: تؤتى الج
)، ومسلم في الجمعة، باب: وجوب غسل 1/217) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: من أين تؤتى الجمعة: (2(

 ). 2/581الجمعة: (
 ) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ. 3(
 ). 142)، الرسالة: (ص 1/230)، التفريع: (1/47) انظر: المدونة: (4(
 ). 4/353)، المجموع: (5/73) انظر: المحلي: (5(
 ) سبق تخريج الحديث. 6(
 ) في (ق): إضافات. 7(
 ) في (ق): القياس. 8(
 ). 46)، الكافي: (ص 1/146) انظر: المدونة: (9(
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يصــح أن يكــون إمامــا فيهــا، أصــله املــرأة والصــيب، وألشــهب أن كــل مــن جــاز 
أن يكون إماما للرجال يف غري اجلمعة مـن الفـروض جـاز أن يكـون هلـم إمامـا 

  احرتازا من الصيب.يف اجلمعة أصله احلرة، وإمنا قلنا يف الفروض 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJxNO�S@وא��)N�@وא��Fوא��A4N@א�MD���$2Qא��Vم�و
�xNO�S@وא��)N�@وא��Fوא��A4N@א�MD���$2Qא��Vم�و
�xNO�S@وא��)N�@وא��Fوא��A4N@א�MD���$2Qא��Vم�و
�xNO�S@وא��)N�@وא��Fوא��A4N@א�MD���$2Qא��Vم�و
�xNO�S@وא��)N�@وא��Fوא��A4N@א�MD���$2Qא��Vم�و
�xNO�S@وא��)N�@وא��Fوא��A4N@א�MD���$2Qא��Vم�و
�xNO�S@وא��)N�@وא��Fوא��A4N@א�MD���$2Qא��Vم�و
�xNO�S@وא��)N�@وא��Fوא��A4N@א�MD���$2Qא��Vم�و
���������

وال مجعــة علــى املــرأة وال علــى الصــيب؛ لقولــه: "اجلمعــة علــى كــل مســلم إال 
؛ وألن الصيب ناقص عن بلوغ التكليف )1(أربعة العبد واملرأة والصيب واملريض"

إن كـــان مرضـــه ال مينعـــه الســـعي فـــال تلزمـــه عبـــادات األبـــدان، فأمـــا املـــريض فـــ
فاجلمعة عليه، وإن كان مانعا له منها سقطت اجلمعـة عنـه، وأمـا املسـافر فـال 
مجعــة عليــه؛ ألنــه ال مجاعــة عليــه ألن مــن شــرطها اإلقامــة، ومــن حضــرها مــن 

  .)2(هؤالء أجزأهم عن فرضهم
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717JJJJJJJJx�$2Qא��EFن���%DS0ذن�א�x�$2Qא��EFن���%DS0ذن�א�x�$2Qא��EFن���%DS0ذن�א�x�$2Qא��EFن���%DS0ذن�א�x�$2Qא��EFن���%DS0ذن�א�x�$2Qא��EFن���%DS0ذن�א�x�$2Qא��EFن���%DS0ذن�א�x�$2Qא��EFن���%DS0ذن�א���������

ـــــة مـــــن ولـــــيس مـــــن شـــــرط وجـــــوب اجلمعـــــة، وال مـــــن  شـــــرط صـــــحتها والي
��m�m�m�m��H��G��F��E����D��H��G��F��E����D��H��G��F��E����D��H��G��F��E����D؛ لقولـــــــه:)4(، خالفـــــــا ألىب حنيفـــــــة)3(الســـــــلطان

��J������I��J������I��J������I��J������Illll)5(  فعم، ومل يشرتط إذن السلطان، وألن إذن السلطان ال
  يكون شرطا يف وجوب الصلوات اعتبارا بسائر الصلوات.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJx/���8���%pאx/���8���%pאx/���8���%pאx/���8���%pאx/���8���%pאx/���8���%pאx/���8���%pאx/���8���%pא��������
والســـلف  �اهللا  األفضـــل أن خيطـــب علـــى وضـــوء؛ ألن ذلـــك فعـــل رســـول

بعـــده؛ وألـــا آكـــد مـــن اآلذان ألـــا شـــرط يف صـــحة اجلمعـــة، واألذان لـــيس 
بشــــرط فــــإذا اســــتحب ذلــــك يف األذان ففــــي اخلطبــــة أوىل، وإن أذن وخطــــب 

                                                

 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 1(
، الك!افي (ص 142-1/14الرس!الة: ( )،1/230)، التفريع: (1/143) في جملة ھذه اGحكام، انظر: المدونة: (2(

69  .( 
 ). 70)، الكافي: (ص 1/231)، التفريع: (1/142) انظر: المدونة: (3(
 ). 1/110)، مختصر القدوري: (31) انظر: مختصر الطحاوي (ص 4(
 . 9) سورة الجمعة، ا{ية: 5(
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            ، وألنـــــه )2(، خالفـــــا للشـــــافعي يف أحـــــد قوليـــــه)1(حمـــــدثا كـــــره لـــــه ذلـــــك وجـــــاز
  هارة كاألذان والشهادتني.ذكر للصالة يتقدم عليها فلم يكن من شرطه الط

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1919JJJJJJJJx��%p�6א����SL�1وא��DCLא��MD����FL,_אx��%p�6א����SL�1وא��DCLא��MD����FL,_אx��%p�6א����SL�1وא��DCLא��MD����FL,_אx��%p�6א����SL�1وא��DCLא��MD����FL,_אx��%p�6א����SL�1وא��DCLא��MD����FL,_אx��%p�6א����SL�1وא��DCLא��MD����FL,_אx��%p�6א����SL�1وא��DCLא��MD����FL,_אx��%p�6א����SL�1وא��DCLא��MD����FL,_א��������
، قــــال ابــــن عبــــد احلكــــم: جيزيــــه مــــن )3(إذا اقتصــــر علــــى التهليــــل والتســــبيح

اخلطبة، وقال ابن القاسم: ال جيزيه إال أن يأيت مبا يكـون عنـد العـرب خطبـة، 
وتكبـري فـأجزاه مـن اخلطبـة،  أنه أتى بلفظ فيـه تعظـيم هللا )4(فالبن عبد احلكم

أصله: إذا طال ووصـله بأمثـال أو ضـم إليـه موعظـة، والبـن القاسـم أنـه إن مل 
  . )5(يقع عليه اسم خطبة مل جيزه لقيام الدليل على اشرتاط االسم

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2020JJJJJJJJx��%pא��;Xx��%pא��;Xx��%pא��;Xx��%pא��;Xx��%pא��;Xx��%pא��;Xx��%pא��;Xx��%pא��;X��������
صــفة اخلطبــة: أن يكــون فيهــا كــالم منظــوم، حيمــد اهللا تعــاىل فيــه، ويصــلي 

 مبوعظة، فإن اقتصر على بعـض ذلـك أجـزاه بعـد أن يـأيت مبـا على نبيه، ويأيت
: البـد فيهـا مـن هـذه األصـناف، ومعـه )7(، وقـال الشـافعي)6(يقع عليه االسـم

شيء من القرآن، فإن أخل به فال جيزيه، ودليلنا أنه أتى مبـا يقـع عليـه االسـم 
  فأشبه إذا ضم إليه املوعظة والقراءة.

��������
��������
��������
��������

                                                

 ). 1/231)، التفريع: (1/142) انظر: المدونة: (1(
 ).4/387)، والمجموع: (1/111) انظر: المھذب: (2(
 ) التھليل: أن يقول: H إله إH هللا، والتسبيح: أن يقول: سبحان هللا.3(
 ). 1/231)، التفريع: (1/149) أي الدليل Hبن عبد الحكم، ونظرا في ھذه المسألة المدونة: (4(
)5 H م اختل!!ف ألفاظ!!ه ومعاني!!ه، ومج!!رد ال!!ذكرM!!يس!!مى خطب!!ة (لس!!ان ) واس!!م الخطب!!ة عن!!د الع!!رب ھ!!و جم!!ع ك

 )). 1/348العرب: (
 ). 1/231)، التفريع: (1/149) انظر: المدونة: (6(
 ). 51)، اNقناع: (ص 1/201) انظر اGم: (7(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2121JJJJJJJJ�%pس��6א�DQא�%pس��6א�DQא�%pس��6א�DQא�%pس��6א�DQא�%pس��6א�DQא�%pس��6א�DQא�%pس��6א�DQא�%pس��6א�DQאx�x�x�x�x�x�x�x���������
"، )2(كـذلك فعـل  �؛ ألنـه )1(السنة يف اخلطبة أن جيلس يف أوهلـا ووسـطها

؛ ألنــه )3(فـإن وصــل ذلـك ومل جيلــس فقـد تــرك السـنة وأجــزاه، خالفـا للشــافعي
  إذا أتى مبا يسمى خطبة فأشبه أن يأيت ا على الوجه الذي يتفق عليه.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2222JJJJJJJJx�$2KDد�א#ذאن��
$�x�$2KDد�א#ذאن��
$�x�$2KDد�א#ذאن��
$�x�$2KDد�א#ذאن��
$�x�$2KDد�א#ذאن��
$�x�$2KDد�א#ذאن��
$�x�$2KDد�א#ذאن��
$�x�$2KDد�א#ذאن��
$�        

ا عنــد الــزوال، واآلخــر عنــد جلــوس اإلمــام علــى  ، إحــدامه)4(للجمعــة أذانــان
، �املنرب، وهذا الثاين آكد من األول؛ ألنه الذي كان يفعل على عهد النيب 

 )5(ألن الناس كثروا -� –وأما الذي يؤتى به عند الزوال، ففي أيام عثمان 
واحتاج إىل زيادة يف إعالمهم، ويؤذن هلا على املنـار؛ ألنـه كـذلك كـان يفعـل 

هده عليه الصالة والسالم، فأما أذام مجيعا بني يدي اإلمـام وهـو علـى يف ع
املنــرب، فإنــه حمــدث أنشــئ يف زمــان بعــض بــين أميــة، ويأخــذ اإلمــام يف اخلطبــة 

  بعد الفراغ من األذان الذي يؤتى به وهو على املنرب.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2323JJJJJJJJ�����������xIY#א/�א
aא��
a�����א���a.���xIY#א/�א
aא��
a�����א���a.���xIY#א/�א
aא��
a�����א���a.���xIY#א/�א
aא��
a�����א���a.���xIY#א/�א
aא��
a�����א���a.���xIY#א/�א
aא��
a�����א���a.���xIY#א/�א
aא��
a�����א���a.���xIY#א/�א
aא��
a�����א���a.��������

املنـــرب وأخـــذ املـــؤذنني يف األذان مـــن  ومينـــع النـــاس بعـــد جلـــوس اإلمـــام علـــى
�m�m�m�m��G��F��E����D��C��B��A��G��F��E����D��C��B��A��G��F��E����D��C��B��A��G��F��E����D��C��B��A ، واألصل فيـه قولـه تعـاىل:)6(البيع

O��N��M��L��K��J������I��HO��N��M��L��K��J������I��HO��N��M��L��K��J������I��HO��N��M��L��K��J������I��H llll�)7(وال خــــالف يف ذلــــك ،)8( ،

                                                

 ). 71)، الكافي: (ص 141)، الرسالة: (ص 1/140) انظر: المدونة: (1(
ين، وف!ي الص!حيحين ع!ن اب!ن )، وفي!ه جلس!ت2/197) الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل ذك!ره الزيلع!ي: (2(

يخطب ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون ا{ن، البخاري في الجمعة، ب!اب: الخطب!ة قائم!ا، ومس!لم  �عمر كان النبي 
 ).    2/589في الجمعة، باب: الخطبتين قبل الصMة وما فيھما من الجلسة: (

 يجلسھا.  �واجبة كان )، بحيث يقول: إن الجلسة 1/51)، واNقناع: (1/199) انظر: اGم: (3(
 ). 71-70)، الكافي (ص 141)، الرسالة: (ص 1/230) انظر: التفريع: (4(
 ). 1/219) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: اGذان يوم الجمعة: (5(
 ). 141)، الرسالة: (ص 1/233)، التفريع: (1/144) انظر: المدونة: (6(
 . 9) سورة الجمعة، ا{ية: 7(
 ). 4/368)، المجموع: (117-5/116لي: () انظر: المح8(
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 )1(فـإن بـاع بعـض مـن تلزمـه اجلمعــة يف ذلـك الوقـت فسـخ البيـع علـى الظــاهر
النهــي يــدل علــى فســاد  ؛ ألن)2(ألىب حنيفــة والشــافعي مــن املــذهب، خالفــا

؛ وألنـــه عقـــد منـــع ألجـــل حـــق اهللا تعـــاىل والتشـــاغل بعبـــادة ال )3(املنهـــى عنـــه
  يصلح قضاؤها فأشبه النكاح يف العدة.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2424JJJJJJJJ��������xn%¦�1وא*.�م�;aLم�א�
�xn%¦�1وא*.�م�;aLم�א�
�xn%¦�1وא*.�م�;aLم�א�
�xn%¦�1وא*.�م�;aLم�א�
�xn%¦�1وא*.�م�;aLم�א�
�xn%¦�1وא*.�م�;aLم�א�
�xn%¦�1وא*.�م�;aLم�א�
�xn%¦�1وא*.�م�;aLم�א�
���������
؛ لقولــه: )5(،خالفــا للشــافعي)4(إذا دخــل واإلمــام يف اخلطبــة جلــس ومل يركــع

، فنبـه بـذلك علـى )6(طب فقـد لغـوت""إذا قلت لصاحبك أنصت واإلمام خي
أن ما كان أكثر منه أوىل باملنع؛ وألا صالة افتتحت واإلمام خيطب فيجب 
منعهــا، أصــله إذا كــان جالســا؛ وألن يف ذلــك ذريعــة إىل التشــاغل عــن اإلمــام 

  والتهاون خلطبته و ترك اإلنصات له.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2525JJJJJJJJ��������x��%�D����F'*אx��%�D����F'*אx��%�D����F'*אx��%�D����F'*אx��%�D����F'*אx��%�D����F'*אx��%�D����F'*אx��%�D����F'*א��������

©���mmmm��®��¬���«��ª��©��®��¬���«��ª��©��®��¬���«��ª��©��®��¬���«��ªتعــــاىل: ؛ لقولــــه)7(واإلنصــــات لــــه واجــــب
��¯��¯��¯��¯llll)8(قيــل ذلــك يف اخلطبــة ،)؛ ولقولــه: "إذا قلــت لصــاحبك انصــت )9

ــــع كــــل تشــــاغل عــــن )10(واإلمــــام خيطــــب فقــــد لغــــوت" ــــه علــــى من ، هــــذا تنبي
  اإلنصات من حديث أو صالة أو قراءة أو أي شيء كان.

  

                                                

 ). 6/232)، التفريع: (1/143) انظر: المدونة: (1(
 ). 1/195)، اGم: (2/30) المختصر القدوري: (2(
 ) وھذه قاعدة أصولية معروفة.  3(
 ). 1/232) انظر: التفريع: (4(
 ). 4/429)، المجموع: (1/197) انظر: اGم: (5(
)، ومس!!لم ف!!ي الجمع!!ة، ب!!اب: ف!!ي 1/224جمع!!ة، ب!!اب: اNنص!!ات ي!!وم الجمع!!ة: () أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي ال6(

 ). 2/583اNنصات يوم الجمعة في الخطبة: (
 ). 142)، الرسالة: (139-1/138) انظر: المدونة: (7(
 . 204) سورة اGعراف، ا{ية: 8(
 ). 9/165) انظر: تفسير الطبري: (9(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 10(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2626JJJJJJJJ��������xka@א�
$Xم�א*.�م�0ذא�gم��
�xka@א�
$Xم�א*.�م�0ذא�gم��
�xka@א�
$Xم�א*.�م�0ذא�gم��
�xka@א�
$Xم�א*.�م�0ذא�gم��
�xka@א�
$Xم�א*.�م�0ذא�gم��
�xka@א�
$Xم�א*.�م�0ذא�gم��
�xka@א�
$Xم�א*.�م�0ذא�gم��
�xka@א�
$Xم�א*.�م�0ذא�gم��
���������
؛ وألنــــه مل يــــرد يف )2(، خالفــــا للشــــافعي)1(املنــــربوال يســـلم إذا صــــعد علــــى 

أنـــه كـــان يســـلم، وإمنـــا هـــو شـــيء  �شـــيء مـــن الروايـــات الثابتـــة عـــن النـــيب 
حمــدث؛ وألن صــعوده علــى املنــرب تشــاغل بافتتــاح عبــادة، ولــيس يف العبــادات 
مـــا ســـن فيـــه ســـالم اإلمـــام علـــى مـــن أمـــه؛ وألنـــه ذكـــر يتقـــدم للصـــالة فأشـــبه 

  كالثانية.األذان؛ وألا خطبة  
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2727JJJJJJJJو�������������C�/אN,�nELS)�Gא��A��S2$��وא�Q�6א�A/אNא����;Xو�����C�/אN,�nELS)�Gא��A��S2$��وא�Q�6א�A/אNא����;Xو�����C�/אN,�nELS)�Gא��A��S2$��وא�Q�6א�A/אNא����;Xو�����C�/אN,�nELS)�Gא��A��S2$��وא�Q�6א�A/אNא����;Xو�����C�/אN,�nELS)�Gא��A��S2$��وא�Q�6א�A/אNא����;Xو�����C�/אN,�nELS)�Gא��A��S2$��وא�Q�6א�A/אNא����;Xو�����C�/אN,�nELS)�Gא��A��S2$��وא�Q�6א�A/אNא����;Xو�����C�/אN,�nELS)�Gא��A��S2$��وא�Q�6א�A/אNא����;X
x��
�x��
�x��
�x��
�x��
�x��
�x��
�x��
���������

، وألــا )4(كــان جيهــر فيهــا بــالقراءة  �؛ وألنــه )3(والقــراءة يف اجلمعــة جهــرا
صـــالة خبطبـــة، وكـــل صـــالة خبطبـــة فـــالقراءة فيهـــا جهـــرا، ويســـتحب يف األوىل 

قولـــه: إن اجلمعـــة وغريهـــا ســـواء؛ يف  )6(، خالفـــا ألىب حنيفـــة)5(بســـورة اجلمعـــة
عليهـــا؛ وألـــا تشـــتمل  )7(كـــان يقـــرأ ـــا يف صـــالة اجلمعـــة" ويـــداوم  �"ألنـــه 

علــى أشــياء مــن أحكــام اجلمعــة: مــن وجــوب صــالا، والســعي واملبــادرة إىل 
فعلها، وترك ما يشغل عنها من البيع نصا وتنبيها، وأحكام اخلطبـة، ووجـوب 

كـان يقـرأ   �، وأمـا الثانيـة فقـد روى: "أنـه اإلنصات، فكانت أوىل من غريها
، وروي: )9(، وروي: "هـــــل آتـــــاك حـــــديث الغاشـــــية")8(إذا جـــــاءك املنـــــافقون"

  ، وكل ذلك واسع.)10("سبح اسم ربك األعلى"

                                                

 ).1/140: المدونة: () انظر1(
 ).1/200) انظر: اGم: (2(
 ). 71)، الكافي: (ص 142) انظر: الرسالة: (ص 3(
 من السور في ھذه الصMة. �) وھذا معروف باHستقراء واGحاديث ا{تية التي تذكر ما كان يقرأه 4(
 ). 71)، الكافي: (ص 142) انظر: الرسالة (ص 5(
 ). 1/111) انظر: مختصر القدوري: (6(
 ). 2/597) أخرجه مسلم في الجمعة، باب: ما يقرأ في صMة الجمعة: (7(
 ) ھو نفسه الحديث السابق. 8(
 ). 2/598أخرجھما مسلم في الجمعة، باب: ما يقرأ في صMة الجمعة: ( )9(
  ). 2/598أخرجھما مسلم في الجمعة، باب: ما يقرأ في صMة الجمعة: ( )10(
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ومن أدرك مع اإلمام ركعة من اجلمعة ضم إليها أخرى؛ ألنـه بإدراكـه ركعـة 
الثانية فقد فاتتـه، فيصـلي  منها مدرك هلا، وإن أدركه بعد رفع رأسه من الركعة

، يف قولــه: إنــه يصــلي مجعــة لقولــه: "مــن )2(، خالفــا ألىب حنيفــة)1(ظهــرا أربعــا
، فدل أن مـا دوـا ال يقـع بـه اإلدراك، )3(أدرك من الصالة ركعة فقد أدركها"

وروي أيضا يف اجلمعة، وإن أدركهم يف التشهد صـلى أربعـا؛ وألنـه أدركـه بعـد 
  .)4(إدراكه بعد قعوده قدر التشهد رفعه من الركوع فأشبه

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2828JJJJJJJJ��������xא*.�م�AgX�1�,��$2Qم�א�)�WL�8�6�NCwא��MDX�?.xא*.�م�AgX�1�,��$2Qم�א�)�WL�8�6�NCwא��MDX�?.xא*.�م�AgX�1�,��$2Qم�א�)�WL�8�6�NCwא��MDX�?.xא*.�م�AgX�1�,��$2Qم�א�)�WL�8�6�NCwא��MDX�?.xא*.�م�AgX�1�,��$2Qم�א�)�WL�8�6�NCwא��MDX�?.xא*.�م�AgX�1�,��$2Qم�א�)�WL�8�6�NCwא��MDX�?.xא*.�م�AgX�1�,��$2Qم�א�)�WL�8�6�NCwא��MDX�?.xא*.�م�AgX�1�,��$2Qم�א�)�WL�8�6�NCwא��MDX�?.��������
؛ ألن )5(مــن صــلى الظهــر يــوم اجلمعــة يف بيتــه قبــل صــالة اإلمــام فــال جيــزؤه

�m�m�m�m��J��J��J��J: فرض الوقت اجلمعة فال تسـقط إال بفعلهـا، يـدل عليـه قولـه تعـاىل
M��L��KM��L��KM��L��KM��L��Kllll)6( واجـــــب علـــــى كـــــل مســـــلم" : "اجلمعـــــة حـــــق�، وقولــــه)7( ،

وكذلك لو صالها يف وقـت أو سـعى إىل اجلمعـة ألدركهـا أو ركعـة منهـا، وإن 
كان يف وقت لو مضى إليها مل يدرك منها ركعة أجـزأه؛ ألنـه ال يقـدر حينئـذ 

  على فعلها.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2929JJJJJJJJ��������xא�����NC|��C�DF)�_��$2Qא�WL��O�?2�Oxא�����NC|��C�DF)�_��$2Qא�WL��O�?2�Oxא�����NC|��C�DF)�_��$2Qא�WL��O�?2�Oxא�����NC|��C�DF)�_��$2Qא�WL��O�?2�Oxא�����NC|��C�DF)�_��$2Qא�WL��O�?2�Oxא�����NC|��C�DF)�_��$2Qא�WL��O�?2�Oxא�����NC|��C�DF)�_��$2Qא�WL��O�?2�Oxא�����NC|��C�DF)�_��$2Qא�WL��O�?2�O��������

حبسني ومـن من فاتته اجلمعة ضربان: معذور يظهر عذ
ُ
ره مثل املرضى، وامل

أشـــبههم: وهـــؤالء جيـــوز هلـــم أن يصـــلوا الظهـــر يف مجاعـــة ألـــم علـــى األصـــل 
وظــــاهر العــــذر، ومــــنهم مــــن مل يظهــــر عــــذره فيكــــره لــــه أن يصــــلي الظهــــر يف 

                                                

  )1/232)، التفريع: (1/138أنظر المدونة: ( )1(
  ).1/113)، مختصر القدوري: (35أنظر مختصر الطحاوي (ص 2
)، ومس!لم ف!ي المس!اجد، 1/145) أخرجه البخاري في مواقيت الص!Mة، ب!اب: م!ن أدرك م!ن الص!Mة ركع!ة: (3(

 ). 1/423باب: من أدرك ركعة من الصMة: (
 )، وھو صحيح. 1/356عة: () أخرجه ابن ماجه في اNقامة، باب: أدرك ركعة من الجم4(
 ). 72)، الكافي: (ص 1/233) انظر: التفريع: (5(
 . 9) سورة الجمعة، ا{ية: 6(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 7(
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؛ وألن يف ذلــــك نظــــرا ألهــــل البــــدع أن يرتكــــوا )2(، خالفــــا للشــــافعي)1(مجاعــــة
إمامتــــه وجــــواز الصــــالة خلفــــه اجلمعــــة ويصــــلوا الظهــــر خلــــف مــــن يعتقــــدون 

  ويُظهرون أن الصالة فاتتهم.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3030JJJJJJJJ��������x�
5�W8�X4�?.x�
5�W8�X4�?.x�
5�W8�X4�?.x�
5�W8�X4�?.x�
5�W8�X4�?.x�
5�W8�X4�?.x�
5�W8�X4�?.x�
5�W8�X4�?.������������

مــــــن أصــــــابه حــــــدث يــــــوم اجلمعــــــة مل يلزمــــــه اســــــتئذان اإلمــــــام يف اخلــــــروج 
؛ ألن اســتئذان اإلمــام إمنــا جيــب فيمــا إليــه منعــه واإلذن فيــه، وهــذا )3(لطهارتــه

خلــع عمامتــه أو نعلــه أو  ممــا ال جيــوز لــه منعــه لــو أراده، فكــان كاســتئذان يف
�m�m�m�m����N��M��L��K��J���I��H��G����N��M��L��K��J���I��H��G����N��M��L��K��J���I��H��G����N��M��L��K��J���I��H��G غري ذلك مما ال إذن له به، وقوله تعاىل:

P��OP��OP��OP��Ollll)4(.وارد يف غري هذا ،  
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3131JJJJJJJJ��������x�$و��
����
�و�$�0xذא�א�;����
�و�$�0xذא�א�;����
�و�$�0xذא�א�;����
�و�$�0xذא�א�;����
�و�$�0xذא�א�;����
�و�$�0xذא�א�;����
�و�$�0xذא�א�;��������������0ذא�א�;

، خالفــــا ملــــن قــــال: إن )5(إذا اتفــــق عيــــد ومجعــــة مل يســــقط أحــــدمها اآلخــــر
�m�m�m�m��G��F��E����D��G��F��E����D��G��F��E����D��G��F��E����D؛ لقولـــه تعـــاىل: )6(حضــور العيـــد يكفــي عـــن اجلمعــة
M��L��K��J������I��HM��L��K��J������I��HM��L��K��J������I��HM��L��K��J������I��Hllll )7( ـــــــــــه ـــــــــــى كـــــــــــل �، وقول : "اجلمعـــــــــــة عل

، وألن شرائط اجلمعة موجودة فلـزم أداؤهـا، أصـله: إذا مل يكـن يـوم )8(مسلم"
عيد؛ ألن صالة العيـد ُسـّنة فلـم تسـقط فرضـا أصـله الكسـوف؛ وألن اجلمعـة 

أوىل بـأن آكد من العيد ألا فرض، فإذا مل يسقط األضـعف كـان األضـعف 
  ال يسقط األكرب.

  

                                                

 ). 233-1/232)، التفريع: (1/148) انظر: المدونة: (1(
 ). 27)، مختصر المزنى: (ص 1/190) انظر: اGم: (2(
 ).1/145) المدونة: (3(
 . 62النور، ا{ية: ) سورة 4(
 ). 1/142) انظر: المدونة: (5(
 ). 4032للمرداوي: ( –) قاله اNمام أحمد، انظر اNنصاف 6(
 . 9) سورة الجمعة، ا{ية: 7(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3232JJJJJJJJx
��6
م�א'$��د��$�Lن��NF.�6وא5x
��6
م�א'$��د��$�Lن��NF.�6وא5x
��6
م�א'$��د��$�Lن��NF.�6وא5x
��6
م�א'$��د��$�Lن��NF.�6وא5x
��6
م�א'$��د��$�Lن��NF.�6وא5x
��6
م�א'$��د��$�Lن��NF.�6وא5x
��6
م�א'$��د��$�Lن��NF.�6وא5x
��6
م�א'$��د��$�Lن��NF.�6وא5��������
مل  �؛ ألن النـيب )2(، خالفـا ملـن أجـازه)1(ال تنعقد مجعتان يف مصر واحـد

جيزهــا إال يف موضــع واحــد، ولــو جــازت يف أكثــر منــه لبينــه قــوال وفعــال؛ وألنــه 
  والرابعة. مصر انعقدت فيه اجلمعة فلم تنعقد فيه أخرى كالثالثة

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3333JJJJJJJJx�$2Q�1אS{x�$2Q�1אS{x�$2Q�1אS{x�$2Q�1אS{x�$2Q�1אS{x�$2Q�1אS{x�$2Q�1אS{x�$2Q�1אS{��������
، )4(، لقولــــه: "مــــن جــــاء اجلمعــــة فليغتســــل")3(غســــل اجلمعــــة ُســــّنة مؤكــــدة

، ولـيس بواجـب لـزوم وحـتم، )5(وقوله:"ُغسل اجلمعة واجب علـى كـل حمـتلم"
؛ لقولــه: "مـن جــاء اجلمعـة فتوظــأ فيهـا ونعمــت )6(خالفـا ملـن ذهــب إىل ذلـك

ــا صــالة شــرعية فلــم يكــن مــن شــرطها ، وأل)7(ومــن اغتســل فالُغســل أفضــل"
  ُغسل زائد على رفع احلدث كسائر الصلوات.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3434JJJJJJJJxsوאN��8�1S�ل�א��Fא�xsوאN��8�1S�ل�א��Fא�xsوאN��8�1S�ل�א��Fא�xsوאN��8�1S�ل�א��Fא�xsوאN��8�1S�ل�א��Fא�xsوאN��8�1S�ل�א��Fא�xsوאN��8�1S�ل�א��Fא�xsوאN��8�1S�ل�א��Fא���������
، فــإن تراخــا عنــه تراخيــا شــديدا مل )8(ومــن ُســنته أن يكــون واصــال بــالرواح

، لقوله: "إذا راح )9(يكن الُغسل املأمور به، خالفا البن وهب وسائر الفقهاء
، والشــــرط ال يتــــأخر عــــن املشــــروط؛ وألن )10(معــــة فليغتســــل"أحــــدكم إىل اجل

                                                

 ). 71)، الكافي: (ص 1/233) انظر: التفريع: (1(
 )). 35) أجازه أبو حنيفة ومحمد (انظر: مختصر الطحاوي (ص 2(
 ). 142)، الرسالة: (ص 1/233)، التفريع: (1/136) انظر: المدونة: (3(
)، ومس!لم ف!ي الجمع!ة، ب!اب: وج!وب 1/212) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الُغسل ي!وم الجمع!ة: (4(

 ). 2/579غسل الجمعة: (
م ف!ي الجمع!ة، ب!اب: وج!وب )، ومس!ل1/122) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغسل ي!وم الجمع!ة: (5(

 ). 2/580غسل الجمعة: (
 )). 2/346) في رواية عن اNمام أحمد أنه واجب (المغني: (6(
)، الترم!ذي ف!ي الص!Mة، 3/77) أخرجه النسائي في الجمع!ة، ب!اب: الُرخص!ة ف!ي ت!رك الُغس!ل ي!وم الجمع!ة: (7(

 ).2/369باب: الوضوء يوم الجمعة، وقال: حديث حسن: (
 ). 1/231)، التفريع: (1/136المدونة: () انظر: 8(
 ).  1/347)، المغني: (4/804) انظر المجموع: (9(
)، ومس!لم ف!ي ب!اب: وج!وب غس!ل 1/212) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فض!ل الغس!ل ي!وم الجمع!ة، (10(

 ). 2/580الجمعة: (
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الغـــرض طيـــب البـــدن وزوال روائـــح املهـــن الـــيت كـــان يتـــأذى ـــا، ومـــىت تـــأخر 
  الرواح عنه زال هذا املعىن، واهللا أعلم.

    



281 

  

x�pא�AgX�W�8x�pא�AgX�W�8x�pא�AgX�W�8x�pא�AgX�W�8x�pא�AgX�W�8x�pא�AgX�W�8x�pא�AgX�W�8x�pא�AgX�W�8��������

وصـــــالة اخلــــــوف بــــــأذان وإقامـــــة؛ ألــــــا صــــــالة تـــــؤدى يف مجاعــــــة كســــــائر 
  . )1(الصلوات
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������gX��;XgX��;XgX��;XgX��;XgX��;XgX��;XgX��;XgX��;Xxx�pא�Axx�pא�Axx�pא�Axx�pא�Axx�pא�Axx�pא�Axx�pא�Axx�pא�A��������

ــــة، حيضــــر وقتهــــا واملســــلمون حمــــاربون  صــــالة اخلــــوف هــــي الصــــالة املكتوب
لعـــدوهم، وال خيلـــو ذلـــك أن تكـــون يف حضـــر أو ســـفر، فـــإن كـــانوا يف ســـفر 
صالها اإلمام م مقصورة، يصلي بكل طائفة ركعة على ما نبينه، وإن كانوا 

لوات الـيت يف حضر صـلى ـم تامـة بكـل طائفـة ركعتـان، فـإن كانـت مـن الصـ
ال تقصــر:  فــإن كانــت الصــبح صــلى بكــل طائفــة ركعــة، وإن كانــت املغــرب 

  صلى بالطائفة األوىل ركعتني وبالثانية ركعة.
والوجــــه فيهــــا أن يقســــم اإلمــــام العســــكر فــــرقتني، يصــــلي بإحــــدامها وتقــــيم 
األخــرى بــإزاء العــدو، فيصــلي بالطائفــة الــيت معــه ركعــة إن كــانوا يف ســفر، أو 

انوا يف حضـــر، مث تـــتم الطائفـــة الـــيت معـــه مـــا بقـــى عليهـــا وتســـلم ركعتـــني إن كـــ
وتنصرف. ويف السفر يقوم إىل الثانيـة وينتظـر جمـيء الثانيـة قائمـا، ويف احلضـر 

  إذا خرج من التشهد يف الركعة الثانية فيها روايتان:
إحــدامها: أنــه يشــري إلــيهم بــالفراغ ليتمــوا، فــإذا بــدأت الطائفــة األخــرى قــام 

واألخـــــرى: أنــــه يقـــــوم إىل الثالثـــــة فــــيعلم النـــــاس فراغـــــه فيتمـــــون  وصــــلى ـــــم.
ألنفســـهم، مث إذا جـــاءت الطائفــــة األخـــرى أمت بقيـــة الصــــالة، فـــإذا فـــرغ مــــن 

                                                

 ). 143)، الرسالة: (ص 1/237)، التفريع: (1/129) انظر: المدونة: (1(
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ـــيهم فيتمـــون، واألخـــرى أنـــه  تشـــهده ففيهمـــا روايتـــان: إحـــدامها، أنـــه يشـــري إل
يســلم مث يتمــون بعــد ســالمه، ويف املغــرب روايتــان: إحــدامها، أنــه يشــري إلــيهم 
بعد فراغه من تشهد الركعة الثانية، واألخرى أنه يقوم إىل الركعة الثالثة فينتظر 

  . )1(الفرقة األخرى
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������xx�pא�AgX�?.��;Fא��c3����VN�xx�pא�AgX�?.��;Fא��c3����VN�xx�pא�AgX�?.��;Fא��c3����VN�xx�pא�AgX�?.��;Fא��c3����VN�xx�pא�AgX�?.��;Fא��c3����VN�xx�pא�AgX�?.��;Fא��c3����VN�xx�pא�AgX�?.��;Fא��c3����VN�xx�pא�AgX�?.��;Fא��c3����VN���������������

يف  )2(وإمنـــا قلنـــا: إن صـــالة اخلـــوف علـــى هـــذه الصـــفة خالفـــا ألىب حنيفـــة
 تنصـــرف فتقـــف قولـــه: إن اإلمـــام يصـــلي بالطائفـــة األوىل ركعـــة بســـجدتيها مث

بــإزاء العــدو، مث تــأيت األخــرى فيصــلي ــم الركعــة الثانيــة ويتشــهد ويســلم، مث 
تنصـــرف هـــذه الطائفـــة وتقـــف بـــإزاء العـــدو، وتعـــود الطائفـــة األوىل فيقضـــون 
ألنفسهم ركعة وسـجدتني وحـدانا، وتتشـهد وتسـلم، مث تنصـرف وتقـف بـإزاء 

ة اخلــوف مــن طريـــق العــدو، وتــأيت األخــرى فتقضــي كــذلك؛ ألنــا روينــا صــال
، )5(على الصفة الـيت ذكرناهـا )4(، عن سهل بن أىب حثمة)3(صاحل بن خوات

وهــــم صــــاروا إىل أخبــــار رووهــــا، فــــالكالم بيننــــا يف تــــرجيح األخبــــار، فوجــــدنا 
أخبارنـا أوىل باملصــري إليــه ألمــور منهــا: أــا أكثــر عــددا ألــا مرويــة عــن ثالثــة 

، )7(عن واحد إال حديث ابـن مسـعود، وسائر ما رووه مروى )6(من الصحابة

                                                

 ). 143)، الرسالة: (ص 238-1/237)، التفريع: (150-1/149) في جملة أحكام صMة الخوف انظر: المدونة: (1(
 ). 124-1/123)، مختصر القدوري: (38) انظر: مختصر الطحاوي (ص 2(
م!ة، صالح بن خوات: ھو صالح بن خوات بن جبير النعمان اGنصاري المدني، روى عن أبيه وخاله وسھل ب!ن أب!ى حث) 3(

 )). 4/387روى عنه ابنه خوات ويزيد بن رمان والقاسم بن محمد، عدله النسائي ووثقه ابن حبان (التھذيب: (
: بن ساعدة بن عامر اGنصاري الخزرجي المدني، صحابي صغير، ولد س!نة ث!Mث م!ن سھل بن أبى حثمة) 4(

 . ))257الھجرة، و له أحاديث، مات في خMفة معاوية (تقريب التھذيب: (
)، ومسلم ف!ي ص!Mة المس!افرين، 53-5/52) أخرج الحديث البخاري في المغازى، باب: غزوة ذات الرقاع: (5(

)، وھ!!ذا ح!!ديث ص!!الح ب!!ن خ!!وات للس!!ند، أم!!ا ح!!ديث س!!ھل 1/183)، ومال!!ك: (1/575ب!!اب: ص!!Mة الخ!!وف: (
 المكورة سابقا.)، فقد روى مسندا في البخاري ومسلم في نفس الصفحات 1/183الموقوف في الموطأ: (

 ) الصحابة ھم: خوات وسھل بن أبى حثمة، وعبد هللا بن عمر. 6(
بن عبد هللا بن مسعود: مشھور بكنيته، واGشھر أن!ه H اس!م ل!ه غي!ره ويق!ال: اس!مه ع!امر، ك!وفى  أبو عبيدة) 7(

 )).  656تھذيب: (ثقة من كبار الثالثة، والراجح أنه H يصح سماعه من أبيه، مات بعد سنة ثمانين (تقريب ال
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��������؛ وألن ظـاهر القـرآن معنــا: وهـو قولـه تعــاىل:)1(وهـو حـديث خمتلـف عليــه فيـه

�m�m�m�m��P���O��N��M��L��K��J��I���H��G��P���O��N��M��L��K��J��I���H��G��P���O��N��M��L��K��J��I���H��G��P���O��N��M��L��K��J��I���H��G
QQQQllll)2( فأفردهم بالسـجود، فاقتضـى ذلـك أن يسـجدوا ألنفسـهم ،

 سجودا ينفردون به ال يشركهم فيه اإلمـام مـع كـون اإلمـام يف الصـالة؛ لقولـه:

�m�m�m�mX��W������V��U��T��S��RX��W������V��U��T��S��RX��W������V��U��T��S��RX��W������V��U��T��S��Rllll)3( وهذا ال ميكن إال ،
على ما نقوله: إن كل طائفة تصلي ما بقي عليها حال صـالة اإلمـام، وعلـى 
قول أىب حنيفة ال تصح؛ ألن القضاء عنده ال يكون إال بعد فراغ اإلمـام مـن 

  . )4(الصالة لكلتا الطائفتني
صــراف الطائفــة األوىل قــال أمحــد بــن املعــذل: وألن مــا قلنــاه أحــوط ألن ان

الــيت قــد صــلت مــع اإلمــام ركعــة إىل مكــان الطائفــة الواقعــة بــإزاء العــدو، وإمنــا 
هـــو للحفــــظ واحلراســـة، فيجــــب أن تكـــون تقــــف يف مكاـــا وهــــي قارعـــة ملــــا 
قصــدت لــه غــري مشــتغلة مبراعــاة مــا ســواه؛ ألن ذلــك أمكــن يف التحــرز وأشــبه 

اجوا يف التحفظ إىل كـالم وصـياح باملعىن الذي استدعيت له؛ وألم رمبا احت
وغــري ذلــك مــن العمــل الــذي يبطــل الصــالة بكثرتــه، فيــزول مــا بــىن عليــه أمــر 

  صالة اخلوف من التحفظ للصالة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJx+C8�+Dא���{NOא�[�'���0ذא���;P�%א��NwLa)א*.�م�x+C8�+Dא���{NOא�[�'���0ذא���;P�%א��NwLa)א*.�م�x+C8�+Dא���{NOא�[�'���0ذא���;P�%א��NwLa)א*.�م�x+C8�+Dא���{NOא�[�'���0ذא���;P�%א��NwLa)א*.�م�x+C8�+Dא���{NOא�[�'���0ذא���;P�%א��NwLa)א*.�م�x+C8�+Dא���{NOא�[�'���0ذא���;P�%א��NwLa)א*.�م�x+C8�+Dא���{NOא�[�'���0ذא���;P�%א��NwLa)א*.�م�x+C8�+Dא���{NOא�[�'���0ذא���;P�%א��NwLa)א*.�م���������������

 )5(وإمنا قلنا: إن اإلمام ينتظـرهم، فـإذا فرغـوا سـلم ـم، وهـو قـول الشـافعي
  ،)��m�m�m�mX��W������V��U��T��S��RX��W������V��U��T��S��RX��W������V��U��T��S��RX��W������V��U��T��S��Rllll)6وجهه قوله تعاىل:ف

وهـذا يفيـد مجيـع صـالم، وأنـه يـؤدي إىل التسـوية بـني الطـائفتني يف الفضـيلة 
                                                

)، والطح!اوي ف!ي ش!رح مع!اني ا{ث!ار: 2/37) أخرجه أبو داود في الصMة، باب: يصلى بكل طائف!ة ركع!ة: (1(
)، وق!!ال البيھق!!ي: وھ!!ذا الح!!ديث مرس!!ل أب!!و عبي!!دة ل!!م 2/61)، وال!!دارقطني: (3/261)، البيھق!!ي: (311/ 1(

 ).  3/261يدرك أباه و خصيف الجزرى ليس بالقوى: (
 . 102رة النساء، ا{ية: ) سو2(
 . 102) سورة النساء، ا{ية: 3(
 ). 1/124)، مختصر القدوري: (38) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 4(
 ). 57)، اNقناع: (ص 1/211) اGم: (5(
 . 102) سورة النساء، ا{ية: 6(
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، واخلــــــرب اآلخــــــر موقــــــوف علــــــى )1(فكــــــان أوىل؛ وألن اخلــــــرب بــــــذلك مســــــند
، وهــو )3(وهــو ســهل بــن أىب حثمــة، فــإذا قلنــا: إنــه ال يســلم ــم ،)2(صــحايب

ذهب فألن تغيري صالة اخلوف إمنا جاز للضرورة، فإذا اسـتوت الظاهر من امل
بني سالم اإلمام قبلهم وبني انتظاره  )4(احلال محلناها على األصل، وال فضل

إياهم يف باب الضرورة؛ وألن انتظاره إياهم زيادة عمل يف الصالة غري حمتـاج 
لـــك إليـــه ألجـــل اخلـــوف وذلـــك مكـــروه، ويفـــارق قيامـــه مـــن الـــركعتني؛ ألن ذ

النتظار الطائفة األخرى، وذلك حمتاج إليه يف صـالة اخلـوف؛ وألن املـأمومني 
ال يقفون علـى فراغـه مـن التشـهد إال بإشـارة منـه أو التفـات أو غـري ذلـك ممـا 

؛ وألنـه قـد ال يصـل )5(يشعرهم به، وذلـك زيـادة عمـل فكـان التسـليم أوىل بـه
م يف القضاء مـن السـرعة إىل العلم بفراغهم مجيعهم من تلك الركعة الختالفه

واإلبطـــاء، فـــال خيلـــوا أن يســـلم ـــم علـــى حســـب مـــا يغلـــب علـــى ظنـــه مـــن 
فــراغهم، فتفــوت الفضــيلة بعــض الطائفــة أو أن ينتظــرهم مــا يعلــم بالعــادة أن 
مجـــيعهم قـــد فرغـــوا، فـــذلك زيـــادة يف صـــالته غـــري حمتـــاج إليهـــا؛ ألن الطائفـــة 

اله عـن الركعـة األوىل، فيجـب أن األوىل ملا كان ابتداؤها يف القضاء بعد انفص
تكــون كـــذلك الطائفــة األخـــرى، وهــذا ال ميكـــن إال بعــد ســـالمه؛ ألنــه مـــا مل 

  يسلم فهو يف الصالة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJxN�@א�AgX�6�x�pא�AgX��;XxN�@א�AgX�6�x�pא�AgX��;XxN�@א�AgX�6�x�pא�AgX��;XxN�@א�AgX�6�x�pא�AgX��;XxN�@א�AgX�6�x�pא�AgX��;XxN�@א�AgX�6�x�pא�AgX��;XxN�@א�AgX�6�x�pא�AgX��;XxN�@א�AgX�6�x�pא�AgX��;X������������������������

خالفا ملا قاله بعض  )6(وإمنا قلنا يف املغرب: يصلي بالطائفة األوىل ركعتني
على قوله إنه يصلي بـاألوىل ركعـة وبالثانيـة ركعتـني، ألن  أنه جييء )7(الشافعية

                                                

 ) وھو خبر صالح بن خوات، وقد سبق تخريجه. 1(
 ) وقد سبق تخريجه. 2(
 بلھم.   ) أي يسلم ق3(
)4 .Hفي (ق): أ ( 
 ) به: سقطت من (ق). 5(
 ). 143)، الرسالة: (ص 1/237)، التفريع: (1/149) انظر: المدونة: (6(
 ). 29)، مختصر المزنى: (ص 1/213) انظر: اGم: (7(



285 

صالة اخلوف مبينـة علـى التخفيـف للتحـرز والـتحفظ مـن العـدو، ومـا ذكرنـاه 
أقــرب إىل املقصــود ألنــه إذا صــلى بــاألوىل ركعتــني وقــف النتظــار قضــاء ركعــة، 
 فكــــان أوىل وقوفــــه النتظــــار قضــــاء ركعتــــني، وألن صــــالة اخلــــوف مبينــــة علــــى

اة، فإذا مل ميكن انقسام الركعـة كـان صـالته إياهـا بـاألوىل أوىل ألن أول املساو 
الصالة أكمل من آخرها، أال ترى أنه يقـرأ يف األوليـني باحلمـد وسـورة جهـرا، 

  ويف الثانية سرا باحلمد، فعلم أن الثانية يف حكم أول الصالة. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55xxxxxxxx��������

وا للقضـــاء هـــو أن ووجـــه قولـــه: إنـــه إذا فـــرغ مـــن تشـــهده أشـــار إلـــيهم فقـــام
صـــــالة اخلـــــوف مبينـــــة علـــــى املســـــاواة وانتظـــــاره إيـــــاهم يف اجللـــــوس أقـــــرب إىل 
املساواة؛ ألم يدركونه يف أول قيامه، ووجه قوله: إنـه ينتظـرهم قائمـا مـا قالـه 

: إنــه ال غايــة لقعــوده وال أمــارة يعلمــون ــا فراغــه مــن تشـــهده )1(عبــد امللــك
كــن إال بــأن يشــري إلــيهم، وذلــك زيــادة وأوان قيــامهم لقضــاء مــا علــيهم ال مي

  عمل يف الصالة مستغىن عنه فكان انتظاره إياهم قائما أوىل.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������x3א���aL,�6و�x�pא�AgXx3א���aL,�6و�x�pא�AgXx3א���aL,�6و�x�pא�AgXx3א���aL,�6و�x�pא�AgXx3א���aL,�6و�x�pא�AgXx3א���aL,�6و�x�pא�AgXx3א���aL,�6و�x�pא�AgXx3א���aL,�6و�x�pא�AgX��������

صـالة اخلــوف جـائزة يف هــذا الوقــت، خالفـا ألىب يوســف يف قولـه: إــا مــا 
��m�m�m�m��E��D��C�����B��A��E��D��C�����B��A��E��D��C�����B��A��E��D��C�����B��A؛ لقولـــــه عـــــز وجـــــل:)2(�أجيـــــزت إال للنـــــيب 

FFFFllll)3(ألصــل أنــا مســاوون لــه يف األحكــام إال مــا قــام الــدليل علــى ، وا
، وهــــذا عــــام يف صــــالة )4(خصوصــــه، ولقولــــه: "صــــلوا كمــــا رأيتمــــوين أصــــلي"

عـذر  ؛ وألنـه)5(اخلوف وغريها، وألن الصحابة قد صلوها بعـده وأفتـوا جبوازهـا
                                                

 ). 72) انظر الكافي (ص 1(
 )، وھو من رأى الحسن بن زياد. 2/177)، وفي تحفة الفقھاء: (1/400)، المغنى: (38انظر: مختصر الطحاوي (ص ) 2(
 . 102) سورة النساء، ا{ية: 3(
 ) سبق تخريج الحديث. 4(
) فقد صلى بھا أبو موسى اGشعري بأصبھان، وكذلك صMھا علي بن أبى طالب وسھل بن أبى حثم!ة علمھ!م 5(

بيھق!!ي: جميع!!ا (انظ!!ر ال �ص!!Mة الخ!!وف، وع!!ن اب!!ن عم!!ر أن!!ه ك!!ان إذا س!!ئل ع!!ن ص!!Mة الخ!!وف وص!!فھا 
)3/252  .( 
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يغـــري نيـــة الصـــالة، فكـــان حكمنـــا فيـــه حكمـــه كالســـفر واملـــرض، وألن املعـــىن 
جيزت صالة اخلوف حراسة املسلمني والتحرز مـن العـدو، وهـذا ال الذي له أ

  خيتص بزمان دون زمان..
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ��������xx�pא�
Ld0ذא�אxx�pא�
Ld0ذא�אxx�pא�
Ld0ذא�אxx�pא�
Ld0ذא�אxx�pא�
Ld0ذא�אxx�pא�
Ld0ذא�אxx�pא�
Ld0ذא�אxx�pא�
Ld0ذא�א��������

إذا اشـــتد خـــوفهم فلـــم يقـــدروا علـــى أن يصـــلوا مجاعـــة صـــلوا علـــى حســـب 
، )1(طـــاقتهم ركبانـــا ورجالـــة ومشـــاء وإميـــاء؛ ألـــم ال يقـــدرون علـــى غـــري ذلـــك

  واهللا أعلم.

    

                                                

 ). 143)، الرسالة: (ص 1/338) انظر: التفريع: (1(
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�AgX�W�8�AgX�W�8�AgX�W�8�AgX�W�8�AgX�W�8�AgX�W�8�AgX�W�8�AgX�W�8?)
��������א�$�
(?א�$�
(?א�$�
(?א�$�
(?א�$�
(?א�$�
(?א�$�
(?א�$�

، خالفــــا ملـــــن قــــال: إـــــا فــــرض علـــــى )2(، ُســــّنة مؤكـــــدة)1(صــــالة العيـــــدين
؛ ألــا صــالة تشــتمل علــى ركــوع وســجود، وليســت بفــرض علــى )3(الكفايــة

األعيـــان، فلـــم تكـــن فرضـــا علـــى الكفايـــة كســـائر النوافـــل؛ وألـــا ذات ركـــوع 
  وسجود، وليس من سنتها األذان بوجه كاالستسقاء.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������D��1��

xAא�
��D��1א�
��D��1א�
��D��1א�
��D��1א�
��D��1א�
��D��1א�
��D��1א�>^.��a����C'4�MxA
>^.��a����C'4�MxA
>^.��a����C'4�MxA
>^.��a����C'4�MxA
>^.��a����C'4�MxA
>^.��a����C'4�MxA
>^.��a����C'4�MxA
>^.��a����C'4�M��������
صــالها ومجــع هلــا، وأمــر ــا، وحــض  �وإمنــا قلنــا: إــا ُســّنة مؤكــدة؛ ألنــه 

  ، فوجب بذلك كوا ُسّنة مؤكدة.)4(عليها، وخطب فيها
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������x
��������.���V/��6א_}�SLل���AgFא�$�
�V��.x/��6א_}�SLل���AgFא�$�
�V��.x/��6א_}�SLل���AgFא�$�
�V��.x/��6א_}�SLل���AgFא�$�
�V��.x/��6א_}�SLل���AgFא�$�
�V��.x/��6א_}�SLل���AgFא�$�
�V��.x/��6א_}�SLل���AgFא�$�
�V��.x/��6א_}�SLل���AgFא�$�

؛ ألنـــه يـــوم عيـــد فاســـتحب فيـــه الُغســـل كاجلمعـــة؛ )5(الُغســـل هلـــا مســـتحب
وعــن الســلف، وجيــوز أن يغتســل هلــا قبــل  )6(�النــيب  وألن ذلــك مــروي عــن

، فيقـرب )7(الفجر خبالف اجلمعة، والفرق بينهما أن وقت صالة العيـد غـدوة
من وقت االغتسال وصالة اجلمعة بعـد الـزوال، فلـو أجزنـا االغتسـال هلـا قبـل 

  الفجر لبعد ما بينه وبني صالة وزال معىن تعليقه بالرواح.

                                                

 )). 2/189صMة العيدين: العيد مشتق من العود وھو الرجوع والتكرر، Gنه متكرر في أوقاته (مواھب الجليل: () 1(
 ). 144)، الرسالة: (ص 1/233)، التفريع: (156-1/154) انظر: المدونة: (2(
 ). 2/367)، المغنى: (5/3ب الشافعي (انظر: المجموع: () قاله بعض أصحا3(
ص!لى العي!د بغي!ر آذان وH إقام!ة، وأخرج!ه البخ!اري ف!ي العي!دين، ب!اب: المش!ي  �) فعن ابن عباس أن النبي 4(

 �)، وح!ديث اب!ن عم!ر أن!ه ك!ان 2/604)، ومسلم في ص!Mة العي!دين: (2/95إلى العيد بغير أذان وH إقامة: (
يصلون العيدين قبل الخطبة، أخرجه البخاري في العيدين، باب: الخطب!ة  -رضي هللا عنھما – وأبو بكر وعمر

 ).  2/605)، ومسلم في العيدين، باب: صMة العيدين: (2/5بعد العيد: (
 ). 145)، الرسالة: (ص 1/234)، التفريع: (1/154) انظر: المدونة: (5(
 ھا. للُغسل ل �) انظر: الحديث ا{تي فيه ندبه 6(
 ).  443) غدوة: وھي ما بين صMة الصبح وطلوع الشمس (المصباح المنير، مادة "غدا" (ص 7(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJn�%وא���a)Bא�n�%وא���a)Bא�n�%وא���a)Bא�n�%وא���a)Bא�n�%وא���a)Bא�n�%وא���a)Bא�n�%وא���a)Bא�n�%وא���a)Bא���������x?)
���������6א�$�
(?�6xא�$�
(?�6xא�$�
(?�6xא�$�
(?�6xא�$�
(?�6xא�$�
(?�6xא�$�
(?�6xא�$�
: "يـا معشـر املسـلمني، إن هـذا �، لقوله )1(ويستحب فيها الزينة والطيب

يوم جعله اهللا عيدا للمسلمني فاغتسلوا، ومن كـان عنـده طيـب فـال يضـره أن 
، فنــدب إىل ذلــك يف اجلمعــة، وعللــه بأنــه عيــد فكــان كــل عيــد  )2(ميــس منــه"

غــــدونا إىل املصــــلى أن يأمرنــــا إذا  �كــــذلك، وقــــال معــــاذ: كــــان رســــول اهللا 
؛ وألن يف ذلـك زينـة لإلسـالم ومجـاال )3(نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب

  للشرع، وإعظاما وإرهابا للعدو.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJxc
$8�ME�#و�6א�N%;و��6א�
$8
xcא#<�1,��1א���ME�#و�6א�N%;و��6א�
$8
xcא#<�1,��1א���ME�#و�6א�N%;و��6א�
$8
xcא#<�1,��1א���ME�#و�6א�N%;و��6א�
$8
xcא#<�1,��1א���ME�#و�6א�N%;و��6א�
$8
xcא#<�1,��1א���ME�#و�6א�N%;و��6א�
$8
xcא#<�1,��1א���ME�#و�6א�N%;و��6א�
$8
xcא#<�1,��1א���ME�#و�6א�N%;و��6א�
��������א#<�1,��1א��

يســـتحب يف الفطـــر األكـــل قبـــل الغـــدو إىل املصـــلى، ويف األضـــحى األكـــل 
كـان ال خيـرج يـوم الفطـر حـىت يأكـل وال   �ألنـه ؛ ")4(بعد الغدو مـن املصـلى

، وإمنــا مهــا يومــان للمســاكني حــق يف مالــه )5(يطعــم يف األضــحى حــىت يرجــع"
وينســب إليهمـــا، فكــان أكلـــه مصـــاحبا إليصــاله إلـــيهم، فلمــا كـــان يف الفطـــر 
خيرج الزكـاة قبـل الغـدو، و كـان أكلـه يف ذلـك الوقـت، ويف األضـحى ملـا كـان 

  رجوع كان أكله يف ذلك الوقت.ال يضحي إال بعد ال
ويســتحب املشــي إليهمــا ملــا ذكرنــاه يف اجلمعــة، والنــزول إليهمــا مــن ثالثـــة 
أميال ألا صالة عيـد أمـر بالسـعي إليهـا موجـب تقـدير ذلـك ملـن هـو خـارج 

  املصر بثالثة أميال كاجلمعة.
  

                                                

 ). 78)، الكافي: (ص 145)، الرسالة: (ص 1/234) انظر: التفريع: (1(
)، وأخرج!!ه الطبران!!ي ف!!ي اGوس!!ط والص!!غير ورجال!!ه ثق!!ات (مجم!!ع الزوائ!!د: 3/243) أخرج!!ه البيھق!!ي: (2(

)2/176 .(( 
 )، وقال: لوH جھالة إسحق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة. 4/230خرجه الحاكم: () أ3(
 ). 77)، الكافي: (ص 1/156) انظر: المدونة: (4(
)، 2/426) أخرجه الترمذي في الصMة، باب: في اGكل يوم الفطر قبل الخروج، وقال عنه: ح!ديث غري!ب: (5(

 )، وصححه ابن القطان. 1/294)، والحاكم: (1/558( وابن ماجه في الصيام، باب: اGكل يوم الفطر:
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJx�Ca.�nذ��Gא���)N%א��I{�?.ع��VNא�x�Ca.�nذ��Gא���)N%א��I{�?.ع��VNא�x�Ca.�nذ��Gא���)N%א��I{�?.ع��VNא�x�Ca.�nذ��Gא���)N%א��I{�?.ع��VNא�x�Ca.�nذ��Gא���)N%א��I{�?.ع��VNא�x�Ca.�nذ��Gא���)N%א��I{�?.ع��VNא�x�Ca.�nذ��Gא���)N%א��I{�?.ع��VNא�x�Ca.�nذ��Gא���)N%א��I{�?.ع��VNא���������
كــان يفعــل   �لطريــق الــذي غــدا منهـا: "ألنــه يسـتحب أن يرجــع مــن غـري ا

، ولــيس إال لالقتــداء )2(، وقــد ذكــر فيــه فوائــد أكثرهــا دعــاوي فارغــة)1(ذلــك"
  فقط.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJx?)
��������و,\��AgXא�$�
(?xو,\��AgXא�$�
(?xو,\��AgXא�$�
(?xو,\��AgXא�$�
(?xو,\��AgXא�$�
(?xو,\��AgXא�$�
(?xو,\��AgXא�$�
(?xو,\��AgXא�$�
صــالها يف ذلــك  �؛" ألنــه )3(ووقــت صــالة العيــدين إذا أشــرقت الشــمس

  ، وغدو املصلي إىل املصلي حبسب قرب منزله وبعده.)4(الوقت"
FOFOFOFOFOFOFOFOz�1z�1z�1z�1z�1z�1z�1z�177JJJJJJJJx?)
�����������C|0א��6�I�fLא@��Uوא�DQس��6א�$�
(?���C|0xא��6�I�fLא@��Uوא�DQس��6א�$�
(?���C|0xא��6�I�fLא@��Uوא�DQس��6א�$�
(?���C|0xא��6�I�fLא@��Uوא�DQس��6א�$�
(?���C|0xא��6�I�fLא@��Uوא�DQس��6א�$�
(?���C|0xא��6�I�fLא@��Uوא�DQس��6א�$�
(?���C|0xא��6�I�fLא@��Uوא�DQس��6א�$�
(?���C|0xא��6�I�fLא@��Uوא�DQس��6א�$�

؛ )5(يظهـــر الغـــادي إىل املصـــلي التكبـــري يف ممشـــاه ويف جلوســـه يف العيـــدين
والسلـــف بعــده، وخالفنــا أبــو حنيفــة، وقــال: ال  �ألن ذلــك مــن عمــل النــيب 

 �، ودليلنا مـا روي عـن النـيب )6(يكرب يف يوم الفطر يف ممشاه وال يف جلوسه
ان خيــرج يــوم الفطــر فيكــرب حــني خيــرج مــن بيتــه حــىت يــأيت املصــلى، فــإذا أنــه كــ

؛ وألنــه يــوم يصــلي فيــه صــالة عيــد فأشــبه يــوم )7(قضــى الصــالة قطــع التكبــري
  األضحى.

  
  
  

                                                

 ). 21/11) أخرجه البخاري في العيدين، باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد: (1(
 ). 2/473) حكي ھذا النص الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (2(
بل!!ه، فتك!!ره بع!!د الش!!روق ) الم!!ذھب عل!!ى أن وقتھ!!ا م!!ن ح!!ل النافل!!ة بارتف!!اع الش!!مس ع!!ن اGف!!ق قي!!د ري!!ح H ق3(

 )). 1/175(الشرح الصغير: (
 ). 1/418) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصMة، باب: وقت صMة العيدين: (4(
 ). 144)، الرسالة: (ص 1/234)، التفريع: (1/154) انظر: المدونة: (5(
فط!!ر س!!را، وف!!ي )، وفي!!ه: ويكب!!ر ف!!ي ال1/115)، مختص!!ر الق!!دوري: (38) انظ!!ر: مختص!!ر الطح!!اوي: (ص 6(

 المصلى جھرا. 
)، وفي!ه موس!ى ب!ن محم!د ب!ن عط!اء 1/298)، والح!اكم: (2/44)، وال!دارقطني: (3/279) أخرجه البيھق!ي: (7(

 منكر الحديث ضعيف. 
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJx�WLDدون����N%;م�א��)�I�fLא�x�WLDدون����N%;م�א��)�I�fLא�x�WLDدون����N%;م�א��)�I�fLא�x�WLDدون����N%;م�א��)�I�fLא�x�WLDدون����N%;م�א��)�I�fLא�x�WLDدون����N%;م�א��)�I�fLא�x�WLDدون����N%;م�א��)�I�fLא�x�WLDدون����N%;م�א��)�I�fLא���������
؛ ألنـه ذكـر خيـتص اسـتحبابه )1(يكرب يوم الفطـر دون ليلتـه خالفـا للشـافعي

ت البدايـــة بـــه يـــوم العيـــد دون ليلتـــه كـــالتكبري يف الصـــلوات يـــوم بالعيـــد فكانـــ
العيد، وال يلزمه التكبـري خلـف الصـلوات ألنـه لـيس مبخـتص بالعيـد ألنـه يقـع 

  يف أيام التشريق.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJxMDF@�6א�
���������AgXא�$�
��6א@�AgXxMDFא�$�
��6א@�AgXxMDFא�$�
��6א@�AgXxMDFא�$�
��6א@�AgXxMDFא�$�
��6א@�AgXxMDFא�$�
��6א@�AgXxMDFא�$�
��6א@�AgXxMDFא�$�

كـــــان يصـــــليها يف   �؛ ألن رســـــول اهللا )2(االختيـــــار أن يصـــــلى يف املصـــــلى
ة عيد فوجب أن يكون هلا موضع خمـتص ـا منسـوب ؛ وألا صال)3(املصلى

  إليها كاجلمعة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJx�.�,0�_4ذאن�و�g8�
���������AgXא�$�
�4�g8ذאن�و_��AgXx�.�,0א�$�
�4�g8ذאن�و_��AgXx�.�,0א�$�
�4�g8ذאن�و_��AgXx�.�,0א�$�
�4�g8ذאن�و_��AgXx�.�,0א�$�
�4�g8ذאن�و_��AgXx�.�,0א�$�
�4�g8ذאن�و_��AgXx�.�,0א�$�
�4�g8ذאن�و_��AgXx�.�,0א�$�

، ملــــا روى ابــــن عبــــاس وابــــن عمــــر وجــــابر بــــن )4(وال أذان فيهــــا وال إقامــــة
؛ وألــا صــالة نفــل )6(صــالها بغــري أذان وال إقامــة �، أن رســول اهللا )5(مســرة

  كسائر النوافل.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJx?)
���������AgX��;Xא�$�
(?�AgX��;Xxא�$�
(?�AgX��;Xxא�$�
(?�AgX��;Xxא�$�
(?�AgX��;Xxא�$�
(?�AgX��;Xxא�$�
(?�AgX��;Xxא�$�
(?�AgX��;Xxא�$�

وصــالة العيــدين ركعتــان كســائر الصــلوات ال فــرق بينهمــا و بــني غريهــا مــن 
الصــــالة إال زوائــــد التكبــــري، فيكــــرب يف األوىل بعــــد تكبــــرية اإلحــــرام ســــتا، ويف 

 -رضـــي اهللا عنهـــا –، كمـــا روت عائشـــة )7(اآلخـــرة بعـــد تكبـــرية القيـــام مخســـا
                                                

 ).  30)، مختصر المزنى: (ص 1/231) انظر: اGم: (1(
 ). 1/233)، التفريع: (1/156) انظر: المدونة: (2(
يخ!رج ي!وم الفط!ر واGض!حى  �العيدين: فعن أبى سعيد الخدري ق!ال: ك!ان رس!ول هللا ) كما جاء في أحاديث 3(

 ).  2/4إلى المصاى. أخرجه البخاري في العيدين، باب: الخروج إلى المصلى بغير منبر: (
 ). 144)، الرسالة: (ص 1/234) انظر: التفريع: (4(
الكوف!ة، وم!ات بھ!ا بع!د س!نة س!بعين (تقري!ب  بن جنابة السوائي صحابي ابن صحابي، نزل جابر بن سمرة:) 5(

 )). 136التھذيب: (
) أما رواية ابن عمر فلم أعث!ر عليھ!ا، إH أن الح!ديث متف!ق علي!ه م!ن رواي!ة اب!ن عب!اس وج!ابر، فق!د أخرج!ه: 6(

)، ومس!لم ف!ي ص!Mة العي!دين، ب!اب: 2/5البخاري في العي!دين، ب!اب: المش!ي إل!ى العي!د بغي!ر أذان وH إقام!ة: (
 ).   2/604العيدين: ( صMة

 ). 145-144)، الرسالة: (ص 234-1/233)، التفريع: (156-1/154) انظر: المدونة: (7(
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كــان يكــرب   �مــر: "أن رســول اهللا وابـن ع )2(، وعمــرو بــن عــوف)1(واقـد وأىب
  . )3(يف العيدين سبعا يف األول قبل القراءة، وستا يف اآلخرة قبل القراءة"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJx
��������א��Nא/�AgX�6�Aא�$�
xא��Nא/�AgX�6�Aא�$�
xא��Nא/�AgX�6�Aא�$�
xא��Nא/�AgX�6�Aא�$�
xא��Nא/�AgX�6�Aא�$�
xא��Nא/�AgX�6�Aא�$�
xא��Nא/�AgX�6�Aא�$�
xא��Nא/�AgX�6�Aא�$�
، وحنوهـا "ألنـه عليـه الصـالة والسـالم  )4(والقراءة فيها جهرا بسـبح والغاشـية

صــــالة خبطبــــة ، وألن كــــل )5(كــــان يقــــرأ فيهمــــا بســــبح والغاشــــية وجيهــــر ــــا"
  فالقراءة فيها جهرا كاجلمعة واالستسقاء.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJx
$8
��AgXא�$����%pאx
$8
��AgXא�$����%pאx
$8
��AgXא�$����%pאx
$8
��AgXא�$����%pאx
$8
��AgXא�$����%pאx
$8
��AgXא�$����%pאx
$8
��AgXא�$����%pאx
$8
��AgXא�$����%pא��������
بــــــدأ بالصــــــالة قبــــــل  �؛ ألن رســــــول اهللا )6(واخلطبــــــة فيهــــــا بعــــــد الصــــــالة

، وقـــد ذكـــر فيـــه )8(�، وروي عـــن أىب بكـــر وعمـــر وعثمـــان وعلـــي )7(اخلطبـــة
  انقطع بتعذر اإلمجاع بعده.  )9(خالف
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJTD��1�TD��1�TD��1�TD��1�TD��1�TD��1�TD��1�TD��1���������x؟ka@א�
$X0ذא��

�א@ka؟xא*.�م�Y�6%���א�$�$X0ذא��

�א@ka؟xא*.�م�Y�6%���א�$�$X0ذא��

�א@ka؟xא*.�م�Y�6%���א�$�$X0ذא��

�א@ka؟xא*.�م�Y�6%���א�$�$X0ذא��

�א@ka؟xא*.�م�Y�6%���א�$�$X0ذא��

�א@ka؟xא*.�م�Y�6%���א�$�$X0ذא��

�א@ka؟xא*.�م�Y�6%���א�$�$X0ذא��
��������א*.�م�Y�6%���א�$�

: فـــإذا قلنـــا: إنـــه جيلـــس فاعتبـــارا )10(وإذا صـــعد املنـــرب ففـــي جلوســـه روايتـــان
باجلمعة ألن من سنة اخلطبة اجللوس قبلها؛ وألن كـل جلـوس يف اخلطبـة سـن 
يف اجلمعة سن يف خطبة العيد أصله اجللوس بـني اخلطبتـني؛ وألن يف اجللـوس 

                                                

: صحابي، قيل: اسمه الحارث بن مالك، وقيل: ابن ع!وف، وقي!ل: اس!مه ع!وف اب!ن الح!ارث، أبو واقد اليثي) 1(
 )).  682يب: (مات سنة ثمان وستين وھو ابن خمس وثمانين على الصحيح (تقريب التھذ

: اGنص!!اري حلي!!ف بن!!ي ع!!امر ب!!ن ل!!ؤي ب!!دري، ويق!!ال ل!!ه: عمي!!ر، م!!ات ف!!ي خMف!!ه عم!!ر عم99رو ب99ن ع99وف) 2(
 )). 425(تقريب التھذيب: (

)، وھ!و ح!ديث تف!رد ب!ه 1/681) أما حديث عائشة فأخرجه أبو داود في الصMة، ب!اب: التكبي!ر ف!ي العي!دين: (3(
بى واقد فأخرج!ه الطبران!ي ف!ي التكبي!ر وذك!ره اب!ن أب!ى ح!اتم ف!ي العل!ل ابن لھيعة واختلف عليه، وأما حديث أ

 )). 2/104(مجمع الزوائد: (
 ). 144)، الرسالة: (ص 1/234)، التفريع: (1/155) انظر: المدونة: (4(
 ).2/598) أخرجه مسلم في الجمعة، باب: ما يقرأ في صMة الجمعة: (5(
 ). 144ص )، الرسالة: (1/155) انظر: المدونة: (6(
)، ومس!!لم ف!!ي ص!!Mة العي!!دين، ب!!اب: ص!!Mة 2/5) أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي العي!!دين، ب!!اب: الخطب!!ة: بع!!د العي!!د: (7(

 ).  2/605العيدين: (
)، واب!ن أب!ى ش!يبة: 281)، (3/280)، وعب!د ال!رزاق: (3/296) نفس الحديث السابق، وما أخرجه البيھق!ي: (8(

)2/69 ،70 .( 
أنھا أخرا الصMة وقدما الخطبة؛ لئM يفترق الناس قبل الخطب!ة  -ضي هللا عنھمار –) روي عن عمر وعثمان 9(

 ). 4/238، بداية المجتھد: 284، 3/283(عبد الرزاق: (
 ). 144)، الرسالة: (ص 1/155) انظر: المدونة: (10(
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ب الصــعود واالنتظـار للنــاس أن يأخــذوا جمالســهم، وإذا قلنــا: اسـرتاحة مــن تعــ
خيطــــب وال جيلــــس فألنــــه ال معــــىن يقتضــــي جلوســــه؛ ألنــــه جيلــــس يف اجلمعــــة 

  انتظارا للفراغ من األذان، وهذا معدوم يف خطبة العيد.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJx?)
��������א��a`4�I�fL/�אp%����6א�$�
(?xא��a`4�I�fL/�אp%����6א�$�
(?xא��a`4�I�fL/�אp%����6א�$�
(?xא��a`4�I�fL/�אp%����6א�$�
(?xא��a`4�I�fL/�אp%����6א�$�
(?xא��a`4�I�fL/�אp%����6א�$�
(?xא��a`4�I�fL/�אp%����6א�$�
(?xא��a`4�I�fL/�אp%����6א�$�

ن ذلــــك مــــروي عــــن خطبتــــه يف العيــــدين مجيعــــا؛ أل )1(ويكــــرب يف أضــــعاف
، وقـــال املغـــرية: ال يكـــربون بتكبـــريه )2(الســـلف، ويكـــرب النـــاس بتكبـــري اإلمـــام

، وال خمـالف لـه؛ )3(وينصتون له، فوجه قول مالك: إنه مـروي عـن ابـن عبـاس
وألن التكبـــري يف هـــذا اليـــوم مشـــروع الكافـــة، فـــإذا كـــرب اإلمـــام كـــان ذلـــك منـــه 

شــروع اإلمــام يف اخلطبــة يقطــع اســتدعاء لــه مــن النــاس، ووجــه قــول مغــرية إن 
  الكالم مجلة، أصله: ما عدى التكبري.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJx
���������AgXא��MDF.�6��DO�aא�$�
�AgXxא��MDF.�6��DO�aא�$�
�AgXxא��MDF.�6��DO�aא�$�
�AgXxא��MDF.�6��DO�aא�$�
�AgXxא��MDF.�6��DO�aא�$�
�AgXxא��MDF.�6��DO�aא�$�
�AgXxא��MDF.�6��DO�aא�$�
�AgXxא��MDF.�6��DO�aא�$�
؛ ألنــه موضــع )4(وال يصــلى يف املصــلى قبلهــا وال بعــدها ســوى صــالة العيــد

ال يتكـرر فيـه الصـالة فلـم يكـن موضــعا للنافلـة أال تـرى أن سـائر املسـاجد ملــا 
كانـــت موضـــعا للنافلـــة؛ وألنـــه ملـــا بـــىن لصـــالة العيـــد  )5(تكـــررت الصـــالة فيهـــا

صلى العيد يف املصلى  �وحدها وجب أن خيتص ملا بىن له، وروي أن النيب 
  فلم يصل قبلها وال بعدها.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717JJJJJJJJ��������x�)NUL4(�م�א��I�fLא�x�)NUL4(�م�א��I�fLא�x�)NUL4(�م�א��I�fLא�x�)NUL4(�م�א��I�fLא�x�)NUL4(�م�א��I�fLא�x�)NUL4(�م�א��I�fLא�x�)NUL4(�م�א��I�fLא�x�)NUL4(�م�א��I�fLא���������
يبدأ عقيب الظهر من يـوم النحـر ويقطـع عقيـب  )6(ويكرب خلف الصلوات

، وإمنـــا اخرتنـــا ذلـــك ألن )7(مخســـة عشـــر صـــالة الصـــبح رابـــع النحـــر، ومجلتـــه
                                                

 ) أضعاف: اي أثناء وخMل. 1(
 ).  144 )، الرسالة: (ص1/234)، التفريع: (1/156) انظر: المدونة: (2(
 ). 300-3/299) وروي عن عبد هللا بن مسعود وأبى ھريرة (انظر: البيھقي: (3(
 ). 77)، الكافي: (ص 1/234)، التفريع: (1/156) انظر: المدونة: (4(
 ) فيھا: سقطت من (ق). 5(
 ) ھذا التكبير في أيام التشريق. 6(
 ). 145ة: (ص )، الرسال1/235، التفريع: (157-1/156) انظر: المدونة: (7(
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النـــاس يف هـــذا تبـــع ألهـــل ِمـــَىن، وأول صـــالة يكـــرب النـــاس عقيبهـــا مبِـــَىن صـــالة 
الظهر، وآخر صالة يصلوا صالة الصبح من اليوم الرابع؛ ألم ينفرون بعد 

  الزوال.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJxI�fLא��¢;�xI�fLא��¢;�xI�fLא��¢;�xI�fLא��¢;�xI�fLא��¢;�xI�fLא��¢;�xI�fLא��¢;�xI�fLא��¢;���������

 أكـرب، ال إلـه إال اهللا، واهللا ، إن شاء قال: اهللا أكـرب، اهللا)1(وللتكبري لفظان
أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد، وإن شاء قـال: اهللا أكـرب، اهللا أكـرب، ألن الشـرع مل 
ــــان عــــن  ــــك بلفــــظ معــــني وال يقــــدر مؤقــــت، وهــــذان اللفظــــان مروي خيــــص ذل

  ، فأميا قاله جاز، واهللا أعلم.)2(السلف
    

                                                

 ). 145)، الرسالة: (ص 1/235)، التفريع: (1/157) انظر: المدونة: (1(
-3/313) ع!!ن اب!!ن عم!!ر واب!!ن عب!!اس وج!!ابر وس!!لمان والحس!!ن البص!!ري وعط!!اء وغي!!رھم (انظ!!ر البيھق!!ي: 2(

314 .( 
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x�Sfא��AgX�W�8x�Sfא��AgX�W�8x�Sfא��AgX�W�8x�Sfא��AgX�W�8x�Sfא��AgX�W�8x�Sfא��AgX�W�8x�Sfא��AgX�W�8x�Sfא��AgX�W�8��������

صـــالها ومجـــع هلـــا  �، ألنـــه )2(، ُســـّنة مؤكـــدة)1(وصـــالة كســـوف الشـــمس
  .)3(وأمر ا وحض عليها فقال: "إذا رأيتم ذلك فأفزعوا إىل الصالة"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������xx�Sfא��AgXن��f.xx�Sfא��AgXن��f.xx�Sfא��AgXن��f.xx�Sfא��AgXن��f.xx�Sfא��AgXن��f.xx�Sfא��AgXن��f.xx�Sfא��AgXن��f.xx�Sfא��AgXن��f.��������
مل يصــلها يف املصــلى، وإمنــا  �؛ ألنــه )4(وتصــلى يف املســجد دون املصــلى

؛ )6(، وكذلك السـلف بعـده، ولـيس فيهـا أذان وال إقامـة)5(صالها يف املسجد
  مل يـَُقم، وألا ُسّنة وال أذان للسنن. �يؤذن له فيها ألنه مل 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������xx�Sfא��AgX��;Xxx�Sfא��AgX��;Xxx�Sfא��AgX��;Xxx�Sfא��AgX��;Xxx�Sfא��AgX��;Xxx�Sfא��AgX��;Xxx�Sfא��AgX��;Xxx�Sfא��AgX��;X��������

، أن يكرب لإلحرام، مث يقرأ بأم القرآن، وسـورة طويلـة ويسـتحب )7(وصفتها
تطويلها ما أمكن ومل يضر مبن خلفه إن كان إمامـا، والقـراءة يف مجيعهـا سـرا، 

ءته، مث يرفع رأسـه فيقـول: مسـع اهللا ملـن مث يركع ركوعا طويال قريبا من طول قرا
محـــده، مث يقـــرأ بـــأم القـــرآن عنـــد مالـــك، ويقـــرأ بعـــدها ســـورة طويلـــة دون الـــيت 

، فـإذا فـرغ مـن )8(قبلها، وعند حممد بن مسلمة يقرأ السورة وال يقـرأ أم القـرآن
                                                

ذھ!اب ) الكسوف: ھو ظلمة أو ذھاب بعض النيرين الش!مس والقم!ر، وقي!ل: الخس!وف ذھ!اب الك!ل والكس!وف 1(
)، شرح الموافق عل!ى مختص!ر 534البعض، وقيل: الكسوف للشمس والخسوف للقمر (المصباح المنير (ص 

 )).  2/199خليل: (
 ). 146)، الرسالة: (ص 1/235)، التفريع: (1/151) انظر: المدونة: (2(
ف، ب!!اب: )، ومس!!لم ف!!ي الكس!!و2/26) أخرج!ه البخ!!اري ف!!ي الكس!!وف، ب!اب: ھ!!ل يق!!ول: كس!!فت الش!مس ...: (3(

 ). 2/619صMة الكسوف: (
 ). 79)، الكافي: (ص 146)، الرسالة: (ص 1/235) انظر: التفريع: (4(
)، ومسلم في باب: صMة الكس!وف: 2/24) أخرجه البخاري في الكسوف، باب: الصMة في كسوف الشمس: (5(

)2/619 .( 
 ). 79)، الكافي (ص 146)، الرسالة: (ص 1/235) انظر: التفريع: (6(
)، 147)، الرس!الة (ص 236-1/235)، التفري!ع: (152-1/151) في صفة صMة الكسوف، انظر: المدونة: (7(

 ). 80-79الكافي (ص 
 ). 80-79) انظر: الكافي (ص 8(
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القــــراءة ركــــع وأطـــــال حنــــوا مـــــن قراءتــــه، مث رفــــع مث ســـــجد ســــجدتني، فقيـــــل:  
ات، وقيـــل: تطويلهـــا كتطويـــل الركـــوع، مث يقـــوم: قائمـــا كســـجود ســـائر الصـــلو 

فيأيت بالركعة الثانية على مثل صفة الركعة األوىل ويتشهد ويسلم، وإمنا اخرتنـا 
يف قولــه: إــا ركعتــني كســائر الصــلوات حلــديث  )1(ألىب حنيفــة ذلــك، خالفــا

صــلى خبســوف الشــمس، فقــام قيامــا  �عائشــة وابــن عبــاس: أن رســول اهللا 
وا مــن ســورة البقــرة، مث ركـــع ركوعــا طــويال مث رفــع، فقــام قيامــا طــويال طــويال حنــ

وهـو دون القيــام األول، مث ركــع ركوعــا طــويال وهــو دون الركــوع األول، مث رفــع 
، وهــذا إمنــا قلنــاه بــاخلرب ألن )2(فســجد، مث فعــل يف الركعــة األخــرى مثــل ذلــك

  القياس ال يوجبه.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������xx�Sfא��AgX��;X4د���xx�Sfא��AgX��;X4د���xx�Sfא��AgX��;X4د���xx�Sfא��AgX��;X4د���xx�Sfא��AgX��;X4د���xx�Sfא��AgX��;X4د���xx�Sfא��AgX��;X4د���xx�Sfא��AgX��;X4د�����������

منـــــا اخرتنـــــا تطويـــــل القـــــراءة ملـــــا روي يف احلـــــديث أنـــــه بنحـــــو مـــــن ســـــورة وإ
، وإمنـا قلنـا: إنـه يسـر القـراءة يف )4(، ويف الثاين بنحو سورة آل عمـران)3(البقرة

، وهـذا يـدل )5(الصالة كلها ملا روي يف احلديث أنه قرأ بنحو من سورة البقـرة
، ويف )6(ه حرفـــاعلـــى أنـــه أســـر، وقـــال ابـــن عبـــاس: كنـــت وراءه فلـــم أمســـع منـــ

فقام بنا كأطول ما قام  �حديث مسرة بن جندب قال: صلى بنا رسول اهللا 
  .)7(بنا يف صالة قط ال نسمع له صوتا

                                                

 ). 1/119)، مختصر القدوري: (39) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 1(
)، ومس!لم ف!ي الكس!وف، 2/24س!وف: () حديث عائش!ة أخرج!ه البخ!اري ف!ي الكس!وف، ب!اب: الص!دقة ف!ي الك2(

)، أم!!ا ح!!ديث اب!!ن عب!!اس فق!!د أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الكس!!وف، ب!!اب: ص!!Mة 2/618ب!!اب: ص!!Mة الكس!!وف: (
 ). 2/626في صMة الكسوف: ( �)، ومسلم في الكسوف، باب: ما عرض للنبي 2/27الكسوف جماعة: (

)، ومسلم في الكسوف، باب: ما عرض 1/27) أخرجه البخاري في الكسوف، باب: صMة الكسوف جماعة: (3(
 ). 2/626في صMة الكسوف: ( �للنبي 

 ). 3/335)، والبيھقي: (1/701) أخرجه أبو داود في الصMة، باب: القراءة في صMة الكسوف: (4(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 5(
 )).  2/207)، والطبراني في الكبير وأبو نعيم (مجمع الزوائد: (1/350) أخرجه أحمد : (6(
)، الترم!ذي ف!ي الص!Mة، ب!اب: ص!Mة 1/402) أخرجه ابن ماج!ه ف!ي إقام!ة الص!Mة، ب!اب: ص!Mة الكس!وف: (7(

 ). 1/330)، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم، وقال: على شرط الشيخين: (2/451الكسوف: (
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ووجه القول بإعادة أم الكتاب بعد الرفع األول من الركعة األوىل أـا قـراءة 
يتعقبهـــا ركـــوع فكـــان فيهـــا قـــراءة أم القـــرآن يف ســـائر الصـــلوات؛ وألـــا قـــراءة 
مستأنفة من أصل بنية الصالة فوجب أن يتقدمها أم الكتاب اعتبـارا بـالركوع 
األول، ووجــه القــول بأــا ال تعــاد أــا ركعــة واحــدة؛ ألن الركــوعني يف حكــم 
ركوع واحد، وكذلك القراءتان يف حكم قراءة واحدة، فإذا ثبت ذلك فالركعة 

  ارا بسائر الصلوات.الواحدة ال يقرأ فيها بأم القرآن إال مرة واحدة اعتب
ووجه القول بأنـه ال يطيـل السـجود أن هـذه الصـالة ملـا خالفـت بنيـة سـائر 
الصلوات وجب أن يقتصر فيها على قدر ما ورد به اخلرب، وليس يف األخبـار 

  إال تطويل القراءة والركوع دون السجود فلم يتعد إىل غريه. 
الركـوع يف  )1(ابـةووجه القول اآلخر هـو أن السـجود مـن حقـه أن يكـون مبث

  اللبث اعتبارا بسائر الصلوات.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������xx�Sfא��AgX�\,وxx�Sfא��AgX�\,وxx�Sfא��AgX�\,وxx�Sfא��AgX�\,وxx�Sfא��AgX�\,وxx�Sfא��AgX�\,وxx�Sfא��AgX�\,وxx�Sfא��AgX�\,و��������

  :)2(يف وقتها ثالث روايات
: "إذا رأيــتم ذلــك �إحــداها: أــا تصــلي يف كــل األوقــات، ووجههــا قولــه 

، فعــم و مل خيــص؛ وألــا ملــا خالفــت ســائر النوافــل يف )3(فـافزعوا إىل الصــالة"
  ها يف الوقت.البنية جاز أن يتأكد فعل

عن الصالة بعد العصر  �والثانية: أا ال تصلى بعد العصر ووجهها يه 
حىت تغرب الشمس، ومل خيص؛ وألا صالة نفل فكانت ممنوعـة بعـد العصـر  

  كسائر النوافل.

                                                

 ) في (م): يشابه. 1(
 ). 79كافي: (ص )، ال236)، التفريع: (ص 1/151) انظر: المدونة: (2(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 3(
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صـــالها يف هـــذا  �والثالثـــة: أـــا تصـــلى مـــا مل تـــزل الشـــمس ووجههـــا أنـــه 
، فكــان وقتهــا مــا مل تــزل )2(كــر وعظــة، وألــا صــالة نفــل يتعقبهــا ذ )1(الوقــت

  الشمس، أصله صالة العيدين واالستسقاء.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������xAgFאغ�.?�א�N;א��
����������I>3وو�¢�א��aس�$8
�א�;Nאغ�.?�א��I>3�xAgFوو�¢�א��aس�$8
�א�;Nאغ�.?�א��I>3�xAgFوو�¢�א��aس�$8
�א�;Nאغ�.?�א��I>3�xAgFوو�¢�א��aس�$8
�א�;Nאغ�.?�א��I>3�xAgFوو�¢�א��aس�$8
�א�;Nאغ�.?�א��I>3�xAgFوو�¢�א��aس�$8
�א�;Nאغ�.?�א��I>3�xAgFوو�¢�א��aس�$8
�א�;Nאغ�.?�א��I>3�xAgFوو�¢�א��aس�$8

 )3(إذا فــرغ اإلمــام مــن الصــالة ذّكــر النــاس ووعظهــم مــن غــري خطبــة مرتبــة
خطــب هلــا؛ وألن مــن  �؛ ألنــه مل يــرو أنــه )4(خالفــا ألىب حنيفــة و الشــافعي

كــل صــالة خبطبــة أن جيهــر فيهــا بــالقراءة، وصــالة الكســوف يســر فيهــا ُســّنة  
  القراءة، فدل أنه ال خطبة فيها.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������xN2א���x�Sp������MDF)�_xN2א���x�Sp������MDF)�_xN2א���x�Sp������MDF)�_xN2א���x�Sp������MDF)�_xN2א���x�Sp������MDF)�_xN2א���x�Sp������MDF)�_xN2א���x�Sp������MDF)�_xN2א���x�Sp������MDF)�_��������
. )5(وال جيمع خلسوف القمر ويصـلي النـاس لنفوسـهم أفـرادا كسـائر النوافـل

صــلها مل ي �؛ ألنــه )6(خالفــا للشــافعي يف قولــه: إن مــن ســنتها أن جيمــع هلــا
يف مجاعـــة وال دعـــا إىل ذلـــك؛ وألـــا تكـــون لـــيال يف وقـــت تلحـــق املشـــقة يف 

  االجتماع هلا، وذا فارقت كسوف الشمس.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ��������x؟x�Sfא��AgX���
��§x؟x�Sfא��AgX���
��§x؟x�Sfא��AgX���
��§x؟x�Sfא��AgX���
��§x؟x�Sfא��AgX���
��§x؟x�Sfא��AgX���
��§x؟x�Sfא��AgX���
��§x؟x�Sfא��AgX���
��§��������

ومن أدرك من صالة كسوف الشمس الركوع الثاين من الركعـة األوىل، فقـد 
وات القـــراءة ولـــو ، وفـــوات الركـــوع األول كفـــ)7(أدرك الصـــالة وال يقضـــي شـــيئا

فاتته القراءة األوىل بأسرها والركوع األول مـن الركعـة الثانيـة كـان مـدركا للثانيـة 
  بإدراك الثاين منها، وقضى الركعة األوىل بركوعها دون ما فاته من الثانية.

                                                

 ) لم أعثر على تخريج ھذا الخبر. 1(
 ) في (م): موعظة. 2(
 ). 80)، الكافي: (ص 147)، الرسالة: (ص 1/236) انظر: التفريع: (3(
)، 39)، مختص!ر الطح!اوي (ص 1/120) في كتب اGحناف ليس ف!ي الكس!وف خطب!ة (مختص!ر الق!دوري: (4(

 )).55)، اNقناع (ص 1/245)، أما عند الشافعية فھي ثابتة (اGم: (2/183اء: (تحفة الفقھ
 ). 80)، الكافي : (ص 147)، الرسالة: (ص 8/237)، التفريع: (1/152) انظر: المدونة: (5(
 ).  55)، مختصر المزنى، اNقناع (ص 1/242) انظر: اGم: (6(
  ).236)، التفريع (ص 1/152) انظر: المدونة: (7(
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��������

/��SL�_א�AgX�W�8/��SL�_א�AgX�W�8/��SL�_א�AgX�W�8/��SL�_א�AgX�W�8/��SL�_א�AgX�W�8/��SL�_א�AgX�W�8/��SL�_א�AgX�W�8/��SL�_א�AgX�W�8��������

، فــإذا تــأخر املطــر واحتــيج إليــه، خــرج اإلمــام )2(ُســّنة )1(صــالة االستســقاء
لنـــاس إىل املصـــلى متواضـــعني متخشـــعني، فيصـــلي ـــم صـــالة االستســـقاء، با

وهـي ركعتـان كسـائر الصـلوات يكـرب فيهــا تكبـرية واحـدة لإلحـرام، مث يقـرأ بــأم 
القــرآن وســورة مثــل األعلــى والليــل وحنومهــا جهــرا، فــإذا ســلم صــعد علــى املنــرب 

ــــا علــــى قــــوس أو عصــــى كاجلمعــــة والعيــــدين، وجيلــــس إذا أخــــذ النــــا س متوكئ
جمالســهم، قـــام وخطـــب وأكثـــر مـــن االســـتغفار يف خطبتـــه، مث جيلـــس مث يقـــوم 
فيخطــب، فــإذا فــرغ اســتقبل الِقبلــة وحــول رداءه، فجعــل مــا علــى ميينــه علــى 
مشاله، وما على مشاله على ميينه، وليس عليه تنكيسه، مث يستسـقي اهللا تعـاىل 

  .)4(ينزل وينصرف )3(ويدعوه مبا تيسر له، والناس جلوس فإذا مت
وقـــال أصـــبغ: إذا شـــرف علـــى فراغـــه مـــن اخلطبـــة اآلخـــرة حـــول وجهـــه إىل 
الِقبلة على غـري مـا وصـفناه، فـإذا فـرغ مـن الـدعاء عـاد بوجهـه إىل النـاس فـأمت 
ـــم اخلطبـــة مث نـــزل، وال يكـــرب فيهـــا ســـوى تكبـــرية اإلحـــرام وتكبـــريي اخلفـــض 

وال بــأس بتكـــرار  والرفــع املعتــاد يف ســائر الصــلوات، وال أذان فيهــا وال إقامــة،
  إذا احتيج إليه. )5(اخلروج

                                                

، ومواھ!!ب الجلي!!ل: 148) اHستس!!قاء: ف!!ي ك!!Mم الع!!رب اHس!!تدعاء وھ!!و طل!!ب الس!!قي (غ!!رر المقال!!ة: ص 1(
2/205 .( 

 ).148)، الرسالة: (ص 1/239)، التفريع: (1/153) انظر: المدونة: (2(
 ) فإذا تم: سقطت من (ق). 3(
)، 148)، الرس!!!الة (ص 1/239)، التفري!!!ع: (154-1/153) انظ!!!ر ف!!!ي ص!!!فة ص!!!Mة اHستس!!!قاء: المدون!!!ة: (4(

 ).81، 80الكافي: (ص 
 ) أي: بتكرار الخروج إلى المصلى؛ Gن من ُسنّته إقامتھا أن تكون في الجبانة لتسع الناس كصMة العيد. 5(
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اخلـــروج، ولــيس علــى النـــاس صــيام قبـــل  )1(وال مينــع املتجــاالت مـــن النســاء
  االستسقاء، وال مينع من أراد ذلك.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������x/��SL�_א���a��1د��x/��SL�_א���a��1د��x/��SL�_א���a��1د��x/��SL�_א���a��1د��x/��SL�_א���a��1د��x/��SL�_א���a��1د��x/��SL�_א���a��1د��x/��SL�_א���a��1د����������
وإمنـــا قلنـــا صـــالة االستســـقاء ُســـّنة، خالفـــا ملـــا حيكـــى عـــن أىب حنيفـــة أـــا 

عـن عمـه: "أن  )5(عن عباد بن متيم )4(عن الزهرى )3(مر؛ ملا روى مع)2(بدعة
خرج بالنـاس يستسـقي فصـلى ـم ركعتـني جهـر بـالقراءة فيهـا،  �رسول اهللا 

، وأبــو )7(، ورواه ابــن عبــاس)6(وحــول رداءه فــدعى واستســقى واســتقبل القبلــة
؛ وألن اخلطبـــــة يف األصـــــول يف العبـــــادات ال )10(، وجـــــابر)9(، وأنـــــس)8(هريــــرة

  ال مقارنة لصالة كخطبة العيدين واجلمعة.تكون إ
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������xZ$U�L.�Z$א��L.�+CVوNY�MD��1��
��������א�
��NY�MD��1و�L.�+CVא�$xZ$U�L.�Zא�
��NY�MD��1و�L.�+CVא�$xZ$U�L.�Zא�
��NY�MD��1و�L.�+CVא�$xZ$U�L.�Zא�
��NY�MD��1و�L.�+CVא�$xZ$U�L.�Zא�
��NY�MD��1و�L.�+CVא�$xZ$U�L.�Zא�
��NY�MD��1و�L.�+CVא�$xZ$U�L.�Zא�
��NY�MD��1و�L.�+CVא�$xZ$U�L.�Zא�

وإمنا قلنا: خيرجون متواضعني متخشعني ملا رواه ابن عباس: "أن رسـول اهللا 
خـــــــــرج يف االستســـــــــقاء متواضـــــــــعا متخشـــــــــعا متضـــــــــرعا متبـــــــــذال وصـــــــــلى  �

                                                

 ) وھن الMئي H إرب للرجال فيھم. 1(
 ). 1/120)، مختصر القدوري: (39) انظر: مختصر الطحاوي (ص 2(
              Gزدى م!!وHھم، أب!!و ع!!روة البص!!ري نزي!!ل ال!!يمن ثق!!ة، ثب!!ت فاض!!ل م!!ن كب!!ار الس!!ابعة ) معم!!ر: ب!!ن راش!!د ا3(

 ). 541ھـ) (تقريب ص  154(ت 
) الزھرى: ھو محمد بن مس!لم ب!ن عبي!د هللا ب!ن ش!ھاب ب!ن عب!د هللا ب!ن الح!ارث ب!ن زھ!رة ب!ن ك!Mب القرش!ي 4(

ھ!ـ) (تقري!ب  125و م!ن رؤوس الطبق!ة الرابع!ة (ت الزھرى: الفقي!ه، الح!افظ متف!ق عل!ى جMلت!ه وإتقان!ه، وھ!
 ). 1/180، تذكرة الُحفّاظ: 506التھذيب ص 

) عباد بن تميم: بن غزية اGنصاري المازني المدني، ثقة من الثالث!ة، وق!د قي!ل: إن ل!ه رؤي!ة (تقري!ب التھ!ذيب 5(
 ). 289ص 

 ). 2/20اء: () أخرجه البخاري في اHستسقاء، باب: الجھر بالقراءة في اHستسق6(
)، والنسائي في اHستسقاء، باب: الحال التي يس!تحب 1/689) أخرجه أبو داود في الصMة، باب: اHستسقاء: (7(

)، واب!!!ن ماج!!ه ف!!!ي إقام!!ة الص!!!Mة، ب!!اب: م!!!ا ج!!اء ف!!!ي ص!!Mة اHستس!!!قاء: 3/126ل�م!!ام أن يك!!!ون عليھ!!ا: (
 )، وقال: حديث صحيح.  2/445سقاء: ()، والترمذي في الصMة، باب: ما جاء في صMة اHست1/403(

)، 2/3266)، وأحم!د (1/403) أخرجه ابن ماجه في إقامــة الصMة، بــاب: ما ج!ـاء ف!ي ص!Mة اHستس!قاء: (8(
 وسنده ضعيف لضعف النعمان بن راشد.

ء ف!ي )، ومس!لم ف!ي اHستس!قاء، ب!اب: ال!دعا18-2/17) أخرجه في اHستسقاء، باب: اHستسقاء غل!ى المنب!ر: (9(
 ).  2/612اHستسقاء: (

) حديـ!!ـث ج!!ابر أخرج!!ه الطبران!!ي ف!!ي اGوس!!طي، وفي!!ه موس!!ى ب!!ن محم!!د ب!!ن محم!!د ب!!ن إب!!راھيم الح!!ارث 10(
 ). 2/216التميمي وھو ضعيف (مجمع الزوائد: 

 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 11(
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بـــا للفـــرج، وزوال الشـــدة، وســـؤاال وألـــا صـــالة تفعـــل عنـــد احملـــل واجلـــدب طل
للغيــث والرمحــة، فيجــب أن يكــون ذلــك بتضــرع وخشــوع وتواضــع وخضــوع؛ 
ألن ذلك شأن الـداعي السـائل والراغـب الطالـب، وتفـارق صـالة العيـد؛ ألن 

  الغرض ا إظهار الشرع واإلبانة على مجاله والفخر به على املشركني.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ�.�,0�_4ن�_�4ذאن�و�MD��1��
���������6א_��6x/��SLא_��6x/��SLא_��6x/��SLא_��6x/��SLא_��6x/��SLא_��6x/��SLא_��6x/��SLא_���������x/��SLא�
��4�MD��1ن�_�4ذאن�و_�0,�.�א�
��4�MD��1ن�_�4ذאن�و_�0,�.�א�
��4�MD��1ن�_�4ذאن�و_�0,�.�א�
��4�MD��1ن�_�4ذאن�و_�0,�.�א�
��4�MD��1ن�_�4ذאن�و_�0,�.�א�
��4�MD��1ن�_�4ذאن�و_�0,�.�א�
��4�MD��1ن�_�4ذאن�و_�0,�.�א�

 �وإمنا قلنا: إنـه ال أذان فيهـا وال إقامـة؛ ألنـه مل ينقـل أنـه أُّذن فيهـا للنـيب 
  وال أقيم، وألا صالة مسنونة كالعيدين واخلسوف.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJx/��SL�_�6א�I�fLد���1א�x/��SL�_�6א�I�fLد���1א�x/��SL�_�6א�I�fLد���1א�x/��SL�_�6א�I�fLد���1א�x/��SL�_�6א�I�fLد���1א�x/��SL�_�6א�I�fLد���1א�x/��SL�_�6א�I�fLد���1א�x/��SL�_�6א�I�fLد���1א���������
وإمنــا قلنــا: إنــه يكــرب فيهــا تكبــرية اإلحــرام فقــط، وال يزيــد علــى تكبــري ســائر 

خالفـــــا للشـــــافعي يف قولـــــه: إنـــــه يكـــــرب ســـــبعا يف األوىل ومخســـــا يف الصـــــلوات 
، وهـــذا )2(استســـقى فصـــلى ركعتـــني وكـــرب واحـــدة �، ملـــا روى: أنـــه )1(الثانيـــة

نص، وألـا صـالة يف غـري عيـد فلـم يـزد يف تكبريهـا كسـائر الصـلوات؛ وألـا 
  صالة لنذم توضع ألجل نسك كاجلمعة.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������x�C�O�A/אN���8�NCQد���1אx�C�O�A/אN���8�NCQد���1אx�C�O�A/אN���8�NCQد���1אx�C�O�A/אN���8�NCQد���1אx�C�O�A/אN���8�NCQد���1אx�C�O�A/אN���8�NCQد���1אx�C�O�A/אN���8�NCQد���1אx�C�O�A/אN���8�NCQد���1א��������
، وألـــا )3(كـــذلك فعـــل  �وإمنـــا قلنـــا: إنـــه جيهـــر بـــالقراءة فيهـــا؛ ألن النـــيب 

  صالة ذات خطبة لنفسها كاجلمعة والعيدين.
��������
��������
��������
��������

                                                

 ). 55)، اNقناع: (ص 33)، مختصر المزنى: (ص 1/249) انظر: اGم: (1(
الھيثمي: رواه الطبران!ي ف!ي اGوس!ط، وفي!ه مجاش!ع ب!ن عم!رو، ق!ال اب!ن مع!ين: ق!د رأيت!ه أح!د الك!ذابين  ) قال2(

 ). 2/216(مجمع الزوائد: 
 ) كما جاء في حديث البخاري الذي سبق. 3(



301 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������x/��SL�_�6א���%pא�MD��AgFא��+)
��������د�����1
(+�א��MD��AgFאp%����6א_�x/��SLد�����1
(+�א��MD��AgFאp%����6א_�x/��SLد�����1
(+�א��MD��AgFאp%����6א_�x/��SLد�����1
(+�א��MD��AgFאp%����6א_�x/��SLد�����1
(+�א��MD��AgFאp%����6א_�x/��SLد�����1
(+�א��MD��AgFאp%����6א_�x/��SLد�����1
(+�א��MD��AgFאp%����6א_�x/��SLد�����1
وإمنـــا قلنـــا: إنـــه يقـــدم الصـــالة، علـــى اخلطبـــة، خالفـــا ملـــا حكـــي عـــن ابـــن 

؛ وألـا صـالة )3()�ك هـو املنقـول عـن (النـيب ، ألن ذل)2(، إن صح)1(الزبري
  مسنونة خبطبة فكانت اخلطبة بعدها كالعيدين.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ��������xMFس�4و���,�MD����>�L.�n%¦4ن�א*.�م��MD��1��
��������א�
��4�MD��1ن�א*.�م�¦%�MD����>�L.�n,�س�4و��xMFא�
��4�MD��1ن�א*.�م�¦%�MD����>�L.�n,�س�4و��xMFא�
��4�MD��1ن�א*.�م�¦%�MD����>�L.�n,�س�4و��xMFא�
��4�MD��1ن�א*.�م�¦%�MD����>�L.�n,�س�4و��xMFא�
��4�MD��1ن�א*.�م�¦%�MD����>�L.�n,�س�4و��xMFא�
��4�MD��1ن�א*.�م�¦%�MD����>�L.�n,�س�4و��xMFא�
��4�MD��1ن�א*.�م�¦%�MD����>�L.�n,�س�4و��xMFא�
  �وإمنـــا قلنـــا: إن اإلمـــام خيطـــب متوكئـــا علـــى قـــوس أو عصـــى؛ ألن النـــيب 

اإلمــام يطــول قيامــه  ، واملعــىن فيــه أن)4(كــان يفعــل ذلــك يف اجلمعــة والعيــدين
فيحتــاج إىل اســرتاحة واعتمــاد، أو خوفــا مــن أن يأخــذه الــدوار ومــا ال يــؤمن 

  معه سقوط، وباالعتماد يأمن ذلك.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJ��������x��1دא/�א*.�م)����������د���1��(��1دא/�א*.�مxد���1��(��1دא/�א*.�مxد���1��(��1دא/�א*.�مxد���1��(��1دא/�א*.�مxد���1��(��1دא/�א*.�مxد���1��(��1دא/�א*.�مxد���1��(��1دא/�א*.�مxد���1

وإمنا قلنا: إن اإلمام ُحيول رداءه خالفا ألىب حنيفة يف قوله: إن ذلك لـيس 
فجعــل ميينــه علــى مشالــه ومــا علــى مشالــه  حــول رداءه �؛ ألنــه )5(مــن الســنة
، وقيــل: إمنــا فعــل تفــاؤال ورجــاء النقــالب حــاهلم عــن الشــدة إىل )6(علــى ميينــه

  إىل اخلصب نثبت كون ذلك سنة لفعله له. )7(الرخاء، وعن اجلدب
وإمنــا قلنــا: إن التنكــيس لــيس بســنة؛ ألنــه مل يــرو مــن فعلــه، والقــدر الــذي 

  ليه غريه.روى حتويل الرداء فال يقاس ع

                                                

ھ!!و عب!!د هللا ب!!ن الزبي!!ر ب!!ن الع!!وام القرش!!ي اGس!!دي، وأب!!و جني!!ب ك!!ان أول مول!!ود ف!!ي اNس!!Mم  اب99ن الزبي99ر:) 1(
دين!!ة م!!ن المھ!!اجرين، ول!!ى الخMف!!ة تس!!ع س!!نين إل!!ى أن قت!!ل ف!!ي ذي الحج!!ة س!!نة ث!!Mث وس!!بعين (تقري!!ب بالم

 ). 303التھذيب: 
، 5/85روى ذل!!ك عن!!ه، وع!!ن عم!!ر، وأب!!ان ب!!ن عثم!!ان، وھش!!ام ب!!ن إس!!ماعيل وغي!!رھم (انظ!!ر المجم!!وع: ) 2(

 ). 2/433المغنى: 
 الخطب!ة فأخرج!ه اب!ن ماج!ه وغي!ره م!ن ح!ديث أب!ى ) ما ب!ين قوس!ين س!قط م!ن (ق)، وأم!ا تق!ديم الص!Mة عل!ى3(

 ھريرة الذي سبق. 
 ). 2/65)، وإسناده حسن (تلخيص الحبير: 1/650) أخرجه أبو داود في الصMة، باب: يخطب على قوس: (4(
 ). 1/121)، مختصر القدوري: (40) مختصر الطحاوي (ص 5(
 ) سبق تخريج الحديث في أول باب اHستسقاء. 6(
 )، وبخMفه الخصب. 92: ھو انقطاع المطر ويبس اGرض (المصباح المنير ص ) الجدب7(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJx�ä���T���T�faL4ن�א��MD��1��
��������א�
��4�MD��1ن�א�x�ä���T���T�faLא�
��4�MD��1ن�א�x�ä���T���T�faLא�
��4�MD��1ن�א�x�ä���T���T�faLא�
��4�MD��1ن�א�x�ä���T���T�faLא�
��4�MD��1ن�א�x�ä���T���T�faLא�
��4�MD��1ن�א�x�ä���T���T�faLא�
��4�MD��1ن�א�x�ä���T���T�faLא�
وإمنــا قلنــا: إن التنكــيس لــيس بســنة، ألنــه مل يــرو مــن فعلــه، والقــدر الــذي 

  غريه. هليعروى حتويل الرداء فال يقاس 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJx�D�zא*.�م�0"�א���WV�1و)���MD��1��
��(�1و�WVא*.�م�0"�א��x�D�zא��MD��1��
��(�1و�WVא*.�م�0"�א��x�D�zא��MD��1��
��(�1و�WVא*.�م�0"�א��x�D�zא��MD��1��
��(�1و�WVא*.�م�0"�א��x�D�zא��MD��1��
��(�1و�WVא*.�م�0"�א��x�D�zא��MD��1��
��(�1و�WVא*.�م�0"�א��x�D�zא��MD��1��
��(�1و�WVא*.�م�0"�א��x�D�zא��MD��1��
��������א�

ـــ   �دعو؛ ألن النـــيب وإمنـــا قلنـــا: إنـــه حيـــول وجهـــه إىل القبلـــة بعـــد الفـــراغ في
، ووجـــه قـــول مالـــك إنـــه يفعـــل ذلـــك بعـــد الفـــراغ مـــن اخلطبـــة )1(كـــذلك فعـــل

الثانيـــة: هـــو أنـــه ال جيـــوز لـــه قطـــع اخلطبـــة شـــيء يتشـــاغل بـــه عـــن أمـــور تلـــك 
العبادة سواها اعتبارا بالعيدين واجلمعة؛ ألنـه لـيس لـه قطعهـا لصـالة وال أذان 

م، وألــــا إحــــدى خطبــــيت وال لغــــري ذلــــك بــــل مــــن ســــنتها االتصــــال واالنتظــــا
  االستسقاء، فوجب أال تقطع ملا سواها كاألوىل.

ــنة يف االستســقاء خطبتــان ال زيــادة عليهمــا،  ووجــه قــول أصــبغ هــو أن الس
فإذا أتى بالـدعاء بعـدمها كـان ذلـك زيـادة علـى اخلطبتـني؛ ألن الـدعاء حينئـذ 

نفسه، بل منفرد له حكم نفسه، فإذا أتى به يف تضاعيفهمامل يكن له حكم 
  هلما، واهللا أعلم. )2(كان نقصا
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJx/��SL�gوج��Npא��אNf��MD��1��
��������א�
��Nf��MD��1א��אNpوج��x/��SL�gא�
��Nf��MD��1א��אNpوج��x/��SL�gא�
��Nf��MD��1א��אNpوج��x/��SL�gא�
��Nf��MD��1א��אNpوج��x/��SL�gא�
��Nf��MD��1א��אNpوج��x/��SL�gא�
��Nf��MD��1א��אNpوج��x/��SL�gא�
��Nf��MD��1א��אNpوج��x/��SL�gא�

وإمنا قلنا: ال بأس بتكرار اخلروج؛ ألن اخلروج إمنـا احتـيج إليـه لتـأخر املطـر 
واحلاجة إليه والرجاء مـن اهللا تعـاىل إجابـة الـدعاء بالغيـاث، ومادامـت احلاجـة 

  .)3(روي: "إن اهللا حيب امللحني يف الدعاء"قائمة، فاملعىن موجود، وقد 
  
  

                                                

 ) سبق تخريج الحديث في أول باب اHستسقاء. 1(
 ) في (م): بعضا لھم. 2(
) أخرجه الطبران!ي وأب!و الش!يخ والقض!اعى م!ن ح!ديث بقي!ة ع!ن اGوزاع!ى، ع!ن الزھ!رى، ع!ن ع!روة، ع!ن 3(

 ). 114عائشة مرفوعا (المقاصد الحسنة ص 
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJx/��SL�gوج��Npא�?.��_�KL@א�/�Saא���a.م�
��MD��1��

م�.��aא��Sa/�א@�KL_��.?�אNpوج��x/��SL�gא���MD��1��

م�.��aא��Sa/�א@�KL_��.?�אNpوج��x/��SL�gא���MD��1��

م�.��aא��Sa/�א@�KL_��.?�אNpوج��x/��SL�gא���MD��1��

م�.��aא��Sa/�א@�KL_��.?�אNpوج��x/��SL�gא���MD��1��

م�.��aא��Sa/�א@�KL_��.?�אNpوج��x/��SL�gא���MD��1��

م�.��aא��Sa/�א@�KL_��.?�אNpوج��x/��SL�gא���MD��1��

م�.��aא��Sa/�א@�KL_��.?�אNpوج��x/��SL�gא���MD��1��
��������א�
: ال متنعــوا �وإمنــا قلنــا: إنــه ال مينــع النســاء املتجــاالت مــن اخلــروج؛ لقولــه 

، وليس ذلك مبقصور على املسـاجد وحـدها بـل أراد )1(إماء اهللا مساجد اهللا"
يف مواضـــــعها؛ وألن ـــــن حاجــــة إىل ذلـــــك كالرجـــــال؛ وألن الـــــدعاء  الصــــالة

يشـــرتك فيـــه النـــاس كلهـــم والكـــل منـــدوبون إليـــه، وخبـــالف ذلـــك املـــرأة الشـــابة 
واملخـــوف عليهـــا أو منهـــا الفتنـــة للجمـــال، فكانـــت صـــيانتها يف منـــع اخلـــروج 

  أوىل.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJx/��SL�_م�,��1א��Fא�x/��SL�_م�,��1א��Fא�x/��SL�_م�,��1א��Fא�x/��SL�_م�,��1א��Fא�x/��SL�_م�,��1א��Fא�x/��SL�_م�,��1א��Fא�x/��SL�_م�,��1א��Fא�x/��SL�_م�,��1א��Fא���������

يرد شرع به، فـإن فعـل كـان ذلـك جـائزا،  فأما الصيام قبل االستسقاء، فلم
ألنـــه قربـــة وفعـــل خـــري، وكلمـــا زاد اإلنســـان يف فعـــل القـــرب فـــأكثر منهـــا كـــان 

  أقرب له إىل اإلجابة، وأدعى إىل إجابة طلبه، واهللا أعلم.
Z@�$א����7�
�א��AgFوא!2�L>�©Z@�$א����7�
�א��AgFوא!2�L>�©Z@�$א����7�
�א��AgFوא!2�L>�©Z@�$א����7�
�א��AgFوא!2�L>�©Z@�$א����7�
�א��AgFوא!2�L>�©Z@�$א����7�
�א��AgFوא!2�L>�©Z@�$א����7�
�א��AgFوא!2�L>�©Z@�$א����7�
�א��AgFوא!2�L>�©��������

�@�@�  
  
  
  
  
  
  

                                                

 ). 1/327) أخرجه مسلم في الصMة، باب: خروج النساء إلى المساجد: (1(
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ˆñ^ß¢]<h^jÒˆñ^ß¢]<h^jÒˆñ^ß¢]<h^jÒˆñ^ß¢]<h^jÒˆñ^ß¢]<h^jÒˆñ^ß¢]<h^jÒˆñ^ß¢]<h^jÒˆñ^ß¢]<h^jÒ<<<<<<<<

11((�8�1S{��;X�Wא@�\�8�1S{��;X�Wא@�\�8�1S{��;X�Wא@�\�8�1S{��;X�Wא@�\�8�1S{��;X�Wא@�\�8�1S{��;X�Wא@�\�8�1S{��;X�Wא@�\�8�1S{��;X�Wא@�\((  

، والغـــرض بـــه التنظيـــف وإزالـــة )2(كصـــفة غســـل اجلنابـــة  صـــفة غســـل امليـــت
األذى عنــه علــى امليســور، ويســتحب أن يكــون وتــرا ثالثــا أو مخســا أو أكثــر؛ 

وأن يكــون يف اآلخــرة   )3(علــى مــا حيتــاج إليــه يف اجتهــاد الغاســل، مبــاء وســدر
ويســـرت عورتـــه وينـــزع ثيابـــه، وال يفضـــي بيـــده إىل عورتـــه إال وعليهـــا  )4(كـــافورا
إال أن يكـــون هنـــاك ممـــا حيتـــاج إىل مباشـــرته بيـــده، ويعصـــر بطنـــه عصـــرا خرقـــة 

  رقيقا إن احتيج إىل ذلك، وال يقلم له ظفر، وال حيلق له شعر.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJW�D��AgFوא��W�1א@�\�و.�א�א�S{W�D��AgFوא��W�1א@�\�و.�א�א�S{W�D��AgFوא��W�1א@�\�و.�א�א�S{W�D��AgFوא��W�1א@�\�و.�א�א�S{W�D��AgFوא��W�1א@�\�و.�א�א�S{W�D��AgFوא��W�1א@�\�و.�א�א�S{W�D��AgFوא��W�1א@�\�و.�א�א�S{W�D��AgFوא��W�1א@�\�و.�א�א�S{))55((xxxxxxxx��  

وإمنــا قلنــا: إن الغــرض بــه التنظيــف مــن غــري حــد ســوى أن املســتحب فيــه 
غسلنها ثالثا أو مخسا أو أكثر مـن ذلـك يف حديث ابنته: "ا �الوتر؛ لقوله 

، فوكلــــه إىل اجتهـــــادهن، وإىل مـــــا يــــرين مـــــن احلاجـــــة إىل )6(إن رأيــــنت ذلـــــك"
  التنظيف.

                                                

 ) ذكر الباب سقط من (ق). 1(
 ).83-82)، الكافي: (ص 149)، الرسالة: (ص 1/370)، التفريع: (1/167) انظر: المدونة: (2(
 ). 149المقالة ص  ) السدر: ھو النبات اللين له رائحة ذكية، وقيل السدر النبق، وورقة غسول (غرر3(
 ).2/808) الكافور: نوع من الطيب (الصحاح: 4(
 ) عنوان ھذا الفصل من (م). 5(
)، ومس!!لم ف!!ي الجن!!ائز، ب!!اب: ُغس!!ل 2/73) أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الجن!!ائز، ب!!اب: ُغس!!ل المي!!ت و وض!!وئه: (6(

 ). 2/647الميت: (
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وإمنا قلنا: يكون بسرت عورته؛ ألنه ملا وجب سرتها وهو حي فكـذلك بعـد 
 )1(املــوت؛ ألن حرمتــه باقيــة كهــي يف حــال احليــاة، وروي أن حممــد بــن ســريين

ك، فلمـــا بلـــغ إىل عورتـــه قـــال ألهلـــه: أنـــتم أحـــق دونكـــم غســـل أنـــس بـــن مالـــ
، فجعل الذي غسـلها علـى يـده خرقـة، وجعـل علـى عورتـه ثوبـا، )2(فاغسلوها

  مث غسل عورته من حتت الثياب.
يف قولــه: إنــه يغســل يف القمــيص؛  )3(وإمنــا قلنــا: ينــزع ثيابــه خالفــا للشــافعي

له علـــى مـــا يريـــده ألن ذلـــك أمكـــن يف غســـله وأبلـــغ يف تنظيفـــه وأعـــون لغاســـ
ذلك. وإمنا قلنا: إنه إن احتاج إىل مباشرة عورته بيده فعل؛ فـألن تلـك حـال 
ضرورة، والضرورات تنقل األصول عن باا، وتغري موجباا للحاجة إىل إزالة 

  ما تدعو الضرورة إىل إزالته.
وإمنا قلنـا: إنـه يعصـر بطنـه عصـرا رقيقـا؛ فألنـه ال يـؤمن أن خيـرج منـه شـيء 

طخ أكفانه وتنتهك بذلك صيانته ويزول املعىن املطلوب بتكرار غسله مـن فيل
  املبالغة يف تنظيفه، وقد روي ذلك عن السلف.

وإمنا قلنا: ال يقلم له ظفـر وال حيلـق لـه شـعر خالفـا للشـافعي يف اسـتحبابه 
؛ ألن )5(، وألمحــــد بــــن حنبــــل يف قولــــه: حبلــــق عانتــــه وتقلــــيم أظــــافره)4(لــــذلك

يف امليــت شـيء إال بشــرع، ومل يـرد بـذلك، وألنــه إزالـة شــيء  األصـل أال يفعـل
  متصل به خلقة بدنه فأشبه اخلتان.

  

                                                

ن مال!ك، إم!ام وقت!ه بالبص!رة، وك!ان فقيھ!ا ) محمد بن سيرين: أبو بكر محمد بن سيرين البصري مولى أنس ب1(
 ).  1/781ھـ) (انظر تذكرة الُحفَّاظ:  110غزير العلم ثقة ثبتا، عMمة في التعبير رأسا في الورع (ت 

 ). 5/21) أخرجه الطبراني في الكبير (مجمع الزوائد: 2(
 ). 1/128)، المھذب: (1/281) انظر: اGم: (3(
 ). 36) انظر: مختصر المزنى (ص 4(
 ). 134) انظر: مسائل اNمام أحمد (ص 5(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJxW�5�X�ZVوB�1<�1.?�א�S�)אز�4ن��VxW�5�X�ZVوB�1<�1.?�א�S�)אز�4ن��VxW�5�X�ZVوB�1<�1.?�א�S�)אز�4ن��VxW�5�X�ZVوB�1<�1.?�א�S�)אز�4ن��VxW�5�X�ZVوB�1<�1.?�א�S�)אز�4ن��VxW�5�X�ZVوB�1<�1.?�א�S�)אز�4ن��VxW�5�X�ZVوB�1<�1.?�א�S�)אز�4ن��VxW�5�X�ZVوB�1<�1.?�א�S�)אز�4ن��V����
ويغســــل كــــل واحــــد مــــن الــــزوجني صــــاحبه، فأمــــا غســــل املــــرأة زوجهــــا فــــال 

أوصــى أن تغســله أمســاء  -� –، واألصــل فيــه: "أن أبــا بكــر )1(خــالف فيــه
 –، وقالت عائشة )3(، "وغسلت أبا موسى األشعري امرأته")2(س"بنت عمي

: "لــو اســتقبلنا مــن أمرنــا مــا اتســتدبرناه مــا غســل رســول اهللا -رضــي اهللا عنهــا
، ومل ينكـــر عليهـــا أحـــد ذلـــك، وألن الغســـل ملـــا كـــان فيـــه )4(إال أزواجـــه" �

  ة.مل يكن بذلك أحد أوىل من الزوج )5(اطالع على العورة والبدن واملغايب
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJxWLV�1زوS�)�1VNא�xWLV�1زوS�)�1VNא�xWLV�1زوS�)�1VNא�xWLV�1زوS�)�1VNא�xWLV�1زوS�)�1VNא�xWLV�1زوS�)�1VNא�xWLV�1زوS�)�1VNא�xWLV�1زوS�)�1VNא�����

؛ ألن عليـــاً )6(وإمنـــا قلنـــا: إن للرجـــل أن يغســـل زوجتـــه خالفـــا ألىب حنيفـــة
، ومل ينكــر لــذلك أحــد، وألن زوال الزوجيــة )7(غســل فاطمــة رضــي اهللا عنهمــا

باملوت ال مينع أن يغسل احلـي منهمـا امليـت أصـله إذا مـات الـزوج، وألن كـل 
الـزوج مل حيـرم نظـره إليهـا اعتبـارا باألصـول كلهـا   معىن مل حيرم نظـر الزوجـة إىل

  ، وغريه.)8(كاملرض
  
  

                                                

 ). 4/27)، نيل اGوطار: (5/256)، المحلى: (2/436)، المغنى: (46) انظر: اNجماع (ص 1(
)، وأسماء بنت عميس ھذه: أسماء بنت عميس بن معبد بن الح!ارث، أم عب!د هللا ب!ن جعف!ر 3/297) البيھقي: (2(

ن أبى طالب بعد أن مات زوجھ!ا أب!و بك!ر الص!دِّيق، ولق!د عاش!ت بع!د من المھاجرات اGول، تزوج بھا علي ب
 ).  12/116، واNصابة: 4/1784علي (انظر: اHستيعاب: 

 ). 3/397) البيھقي: (3(
)، واب!ن ماج!ه ف!ي الجن!ائز، ب!اب: م!ا 3/196) أخرجه أبو داود في الجنائز، باب: في ستر الميت عند غسله: (4(

)، وق!!ال: 3/59)، والح!!اكم ف!!ي المس!!تدرك: (1/470وغس!!ل الم!!رأة زوجھ!!ا: (ج!!اء ف!!ي غس!!ل الرج!!ل امرأت!!ه 
 صحيح على شرط مسلم. 

 ). 442) في (م): المغابن وھي اGرفاغ وا{باط (المصباح المنير ص 5(
 ). 41) انظر: مختصر الطحاوي (ص 6(
 ). 3/396) البيھقي: (7(
 ) في (م): كالمريض. 8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJxWL.4�1S�)�1VNא�xWL.4�1S�)�1VNא�xWL.4�1S�)�1VNא�xWL.4�1S�)�1VNא�xWL.4�1S�)�1VNא�xWL.4�1S�)�1VNא�xWL.4�1S�)�1VNא�xWL.4�1S�)�1VNא�����
ويغســــــل الرجــــــل أمتــــــه ومدبرتــــــه وأم ولــــــده وكــــــل مــــــن يســــــتبيحه إىل حــــــني 

، فهي مبنزلة الزوجة، والِعّلة ما ذكرناه من جواز االطالع على العـورة )1(املوت
  حني املوت.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ)4�1ن�VNא���C')4�1ن�VNא���C')4�1ن�VNא���C')4�1ن�VNא���C')4�1ن�VNא���C')4�1ن�VNא���C')4�1ن�VNא���C')4�1ن�VNא���C'xWL��L�.�1S�xWL��L�.�1S�xWL��L�.�1S�xWL��L�.�1S�xWL��L�.�1S�xWL��L�.�1S�xWL��L�.�1S�xWL��L�.�1S�����

ـــَل الرجـــل مبتوتـــه منـــه، وإن ماتـــت يف عـــدا، وال تغســـله  وال جيـــوز أن يـَُغس
؛ ألن العصمة منقطعة بينهما يف احليـاة كاألجانـب، وألنـه ملـا )2(هي إن مات

ذلك بعـد املـوت؛ ألن طالع علـى عـورة اآلخـر يف احليـاة فـمل جيز ألحدمها اال
  جوازه حال احلياة إىل املوت.ِعلة جواز ذلك يف املوت هو استدامة 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJx��$VNא��WL�D%.�1VN�1א�S{x��$VNא��WL�D%.�1VN�1א�S{x��$VNא��WL�D%.�1VN�1א�S{x��$VNא��WL�D%.�1VN�1א�S{x��$VNא��WL�D%.�1VN�1א�S{x��$VNא��WL�D%.�1VN�1א�S{x��$VNא��WL�D%.�1VN�1א�S{x��$VNא��WL�D%.�1VN�1א�S{����
: إحــدامها أن أحــدمها يغســل اآلخــر إذا )3(وعنــه يف املطلقــة الرجعيــة روايتــان

مات يف العدة واألخرى أنه ال يغسـله، فوجـه اجلـواز أن أحكـام الزوجيـة باقيـة 
وت التــــوارث بينهمــــا إىل املــــوت بــــدليل حلــــوق اإليــــالء والظهــــار والنفقــــة وثبــــ

فكانت كاملرجتعة، ووجه املنع فـألن االسـتمتاع ـا والنظـر إليهـا كـان حمرمـا يف 
احلياة، فكذلك بعد املوت؛ ألن ِعّلة جواز ذلك يف املوت استدامة جـوازه يف 

  حال احلياة، ومل حيصل ما يزيل املنع من االرجتال، فأشبه املبتوتة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJxn'�V#�1ذو��א~��م�وאS{xn'�V#�1ذو��א~��م�وאS{xn'�V#�1ذو��א~��م�وאS{xn'�V#�1ذو��א~��م�وאS{xn'�V#�1ذو��א~��م�وאS{xn'�V#�1ذو��א~��م�وאS{xn'�V#�1ذو��א~��م�وאS{xn'�V#�1ذو��א~��م�وאS{����
ز أن تغسـل املـرأة ذوي حمارمهـا مـن الرجـال مـن وراء ثـوب إذا مل يكـن وجيـو 

معهـــم مـــن يغســـلهم مـــن الرجـــال، وكـــذلك الرجـــل يغســـل ذوات حمارمـــه مـــن 
؛ ألن نظـر بعضـهم إىل أبـدان )4(النساء إذا مل حيضر مـن النسـاء مـن يغسـلهن

                                                

 ).  83-82)، الكافي (ص 1/371تفريع: ()، ال1/167) انظر: المدونة: (1(
 ). 83-82)، الكافي (ص 1/371)، التفريع: (1/167) انظر: المدونة: (2(
 ).72)، الكافي (ص1/371) التفريع: (1/167أنظر: المدونة: ( )3(
 ).150)، الرسالة (ص372- 1/371)، التفريع: (168- 1/167أنظر: المدونة: ( )4(
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بعـــض جـــائز، أال تـــرى أن الســـفر جـــائز معهـــم، فأمـــا األجنبيـــة إذا ماتـــت يف 
مل حيضـــرها إال رجـــال أجانـــب، فـــإن مـــن حضـــرها مـــن الرجـــال ييممهـــا ســـفر و 

ميســح وجههــا وكفيهــا، والرجــل إذا مــات ومل حيضــره إال نســاء أجانــب ميمنــه: 
فمســـحن وجهـــه ويديـــه إىل املـــرفقني؛ ألن مـــا زاد علـــى كـــف املـــرأة إىل الـــذراع 
 عورة، فليس لألجنيب االطالع عليه، وبدن الرجل ليس بعورة فجاز أن يبلغن

بالتيمم غايته، وإمنا قلنا: إن كل واحد من هؤالء يـَُيمم؛ ألن التيمم قد جعل 
يف الشـــرع بـــدال مـــن الغســـل عنـــد تعـــذره، فلمـــا تعـــذر الُغســـل يف هـــذا املوضـــع 

  لتحرمي النظر إىل بدن األجنيب قام التيمم مقامه.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJx�L�.�1S{�?@ل��SL{_א���ELא�x�L�.�1S{�?@ل��SL{_א���ELא�x�L�.�1S{�?@ل��SL{_א���ELא�x�L�.�1S{�?@ل��SL{_א���ELא�x�L�.�1S{�?@ل��SL{_א���ELא�x�L�.�1S{�?@ل��SL{_א���ELא�x�L�.�1S{�?@ل��SL{_א���ELא�x�L�.�1S{�?@ل��SL{_א���ELא�����

قـال: "مـن  �ملـا روي أن رسـول اهللا ويستحب ملـن غسـل ميتـا أن يغتسـل 
، )2(أمـــر عليـــا أن يغتســـل ملـــا غســـل أبـــاه �، وألنـــه )1(غســـل ميتـــا فليغتســـل"

واملعىن يف ذلك أن الغاسل رمبا خاف أن ينتضح عليه من املاء الـذي يصـيب 
بدن امليت فقطعه ذلك عن االنبساط واملبالغة فيه، فـإذا علـم أنـه يغتسـل زال 

  عنه ذلك.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJ�fא��fא��fא��fא��fא��fא��fא��fא�x1S�)�_�NOx1S�)�_�NOx1S�)�_�NOx1S�)�_�NOx1S�)�_�NOx1S�)�_�NOx1S�)�_�NOx1S�)�_�NO����

ومـــن مـــات لـــه نســـيب كـــافر أب أو غـــريه فـــال يغســـله، وال يلـــي شـــيئا مـــن 
إال أن ال يكــون مــن أهــل دينــه مــن يكفيــه ذلــك فيواريــه؛ ألن الُغســل  )3(أمــره

الواليـــة بينهمـــا مل يغســـله، وألن  )4(تـــابع للصـــالة فلمـــا مل يصـــل عليـــه؛ لقطـــع
  غسل امليت تطهري له، والكافر ليس من أهل التطهري. 

                                                

)، وقـ!ـال: ح!ديث حسـ!ـن، 3/219ئـز، باب: مـا جاء الُغســل م!ن غس!ل الميـ!ـت: () أخرجه الترمذي في الجنا1(
)، واب!!ن حب!!ان وال!!ذھبي (الھداي!!ة تخ!!ريج أحادي!!ث بداي!!ة المجتھ!!د: 2/32وص!!ححه اب!!ن ح!!زم ف!!ي المحل!!ى: (

)1/422.( 
 صحيح. )، والحديث فيه ناجيه بن كعب اGسدي لم تثبت عدالته عند صاحبي ال304/ 1) أخرجه البيھقي (2(
 ). 151)، الرسالة: (ص 1/370)، التفريع: (1/168) المدونة: (3(
 ) في (ق): لتقطيع.  4(
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?O
�8�W<;?�א@�\�و�WR�a5و.^و'��א�?O
�8�W<;?�א@�\�و�WR�a5و.^و'��א�?O
�8�W<;?�א@�\�و�WR�a5و.^و'��א�?O
�8�W<;?�א@�\�و�WR�a5و.^و'��א�?O
�8�W<;?�א@�\�و�WR�a5و.^و'��א�?O
�8�W<;?�א@�\�و�WR�a5و.^و'��א�?O
�8�W<;?�א@�\�و�WR�a5و.^و'��א�?O
11((�8�W<;?�א@�\�و�WR�a5و.^و'��א�((  

؛ ألن سـرت امليـت وكفنـه )3(ومؤونة الدفن مـن رأس املـال )2(والكفن واحلنوط
وصــــــيانته حــــــق هللا تعــــــاىل، وحقــــــوق اهللا مقدمــــــة ال جيــــــوز تركهــــــا وال الــــــرتاض 
بإسقاطها، أال تـرى أن امليـت لـو وصـى بـأال يكفـن وأن يـدفن عريانـا مل يكـن 

 خيلـف كفنـا لوجـب علـى املسـلمني تكفينـه، وألن حرمتـه  له ذلـك، فإنـه لـو مل
كحرمة احلي، فلما مل جيـز أن ينـزع مـن احلـي كسـوته الـيت البـد منهـا فكـذلك 
مــن امليــت، وألن امليــت مالــك لقــدري الكفــن واحلنــوط مــن مالــه بــدليل أنــه ال 
 جيوز له منعه منه، وألن ما يتعلق حباجته يف حياته، فلما كان يف حاجته أوىل

  الناس مباله فيما حيتاج إليه فكذلك بعد موته.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJx�aC�N.�?;f0ذא�<�ن�א�x�aC�N.�?;f0ذא�<�ن�א�x�aC�N.�?;f0ذא�<�ن�א�x�aC�N.�?;f0ذא�<�ن�א�x�aC�N.�?;f0ذא�<�ن�א�x�aC�N.�?;f0ذא�<�ن�א�x�aC�N.�?;f0ذא�<�ن�א�x�aC�N.�?;f0ذא�<�ن�א�����

فإن كان الكفن مرهونا فاملرن أوىل؛ ألنه حبيازته إياه قد صار حقه سابقا 
، والعني إذا تعلق ا حقـان: أحـدمها بعـوض، )4(حلال امليت لتعلق العوض به

علـــى اآلخـــر، كالـــدين  واآلخـــر بغـــري عـــوض كـــان مـــا يتعلـــق بـــالعوض مقـــدما
  والزكاة والوصية.

  
  
  

                                                

 ) التعريف من (م). 1(
) الحنوط: كل ما يطيب له الميت من مسك وصندل وعنبــر وكـ!ـافور وغي!ر ذل!ك ممـ!ـا يـ!ـذر علي!ه تطييب!ا ل!ه 2(

 ). 154وتجفيفا لرطوبته (المصباح المنير ص 
 ).83)، الكافي: (ص 1/372: التفريع: (انظر )3(
 ).  83)، الكافي: (ص 1/372) انظر: التفريع: (4(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������x?;fD���.?�א�[���D%@א��
�.?�א�[����x?;fDא���D%@א��
�.?�א�[����x?;fDא���D%@א��
�.?�א�[����x?;fDא���D%@א��
�.?�א�[����x?;fDא���D%@א��
�.?�א�[����x?;fDא���D%@א��
�.?�א�[����x?;fDא���D%@א��
�.?�א�[����x?;fDא���D%@א��
����א��
ولـــيس يف الكفـــن حـــد؛ ألن الغـــرض بـــه ســـرت امليـــت وصـــيانته، ويســـتحب 

، وكفـن ابـن عمـر )2(كفن يف وتر وهو ثالثة أثواب  �؛ألن رسول اهللا )1(الوتر
  .)3(ابنا له يف مخسة أثواب

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������T��Dא��?;fאز�א��VT��Dא��?;fאز�א��VT��Dא��?;fאز�א��VT��Dא��?;fאز�א��VT��Dא��?;fאز�א��VT��Dא��?;fאز�א��VT��Dא��?;fאز�א��VT��Dא��?;fאز�א��Vxxxxxxxx����
أمـر أن يكفـن يف ثـوب  -� –؛ ألن أبـا بكـر )4(وجيوز يف الكفـن اللبـيس

مــــــن ثيابــــــه الــــــيت يلبســــــها وقــــــال: احلــــــي أحــــــق باجلديــــــد، وإمنــــــا هــــــو للمهنــــــة 
  ، وألن الغرض سرت امليت وصيانته دون املفاخرة والزينة.)5(والصديد
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������x?;fא����ض��6א�x?;fא����ض��6א�x?;fא����ض��6א�x?;fא����ض��6א�x?;fא����ض��6א�x?;fא����ض��6א�x?;fא����ض��6א�x?;fא����ض��6א�����

: "خري ثيابكم البيـاض �له ؛ لقو )6(البياض يف الكفن أحب إلينا من غريه
، ألنــه ملـا كـان هـو املسـتحب مــن )7(فليلبسـها أحيـاؤكم، وكفنـوا فيهـا موتـاكم"

  اللباس يف الدنيا، فكذلك بعد املوت.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������xka$وא��-S@�8�\�@א���a�xka$وא��-S@�8�\�@א���a�xka$وא��-S@�8�\�@א���a�xka$وא��-S@�8�\�@א���a�xka$وא��-S@�8�\�@א���a�xka$وא��-S@�8�\�@א���a�xka$وא��-S@�8�\�@א���a�xka$وא��-S@�8�\�@א���a�����

وحيـــنط باملســـك والعنـــرب، وكـــل طيـــب جيـــوز التطيـــب بـــه للحـــي، فيجـــوز أن 
، وحنط عمر )9(حنط باملسك" �ول اهللا ، وذلك: "أن رس)8(حينط به امليت

أن جيعـــل يف حنوطـــه مســـك  -� –، ووصـــى علـــّي )10(بالكـــافور – � –

                                                

 ). 83)، الكافي : (ص 150)، الرسالة: (ص 1/372) انظر: التفريع: (1(
 ). 2/649)، ومسلم في الجنائز، باب: في كفن الميت: (2/75أخرجه البخاري في الجنائز، باب: الثياب البيض للكفن: () 2(
 ). 3/424) أخرجه عبد الرزاق: (3(
 ). 1/223)، الموطأ: (150)، الرسالة: (ص 1/372) انظر: التفريع: (4(
 ). 2/106) أخرجه البخاري في الجنائز، باب: موت يوم اHثنين: (5(
 ). 83)، الكافي (150)، الرسالة: (ص 1/372) انظر: التفريع: (6(
)، واب!!ن ماح!!ة ف!!ي اللب!!اس، ب!!اب: ف!!ي البي!!اض: 4/51البي!!اض: () أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي اللب!!اس، ب!!اب: ف!!ي 7(

 )، وقال: حسن صحيح.  3/310)، والترمذي في الجنائز، باب: ما يستحب من اGكفان: (2/1181(
 ).  84)، الكافي: (ص 151)، الرسالة: (ص 1/372)، التفريع: (1/168) انظر: المدونة: (8(
 ). 1/361()، والحاكم: 3/56) أخرجه ابن شيبة: (9(
 ). 3/257) ابن أبى شيبة: (10(
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، ويسـتحب أن جيعـل احلنـوط يف مفارقـه )1(�وقال: وهو فضـل حنـوط النـيب 
ومفاصله ومواضع سجوده؛ ألن هذه املواضع أشرف ما يف جسده، وقد قال 

¾��¿��¾��¿��¾��¿��¾��¿��mmmm، وقـــــال: )�������������m�m�m�m[����Z��Y��X��WV[����Z��Y��X��WV[����Z��Y��X��WV[����Z��Y��X��WVllll�)2تعـــــاىل:
Á��ÀÁ��ÀÁ��ÀÁ��Àllll)3(.  

    

                                                

 ). 3/406) البيھقي: (1(
  ). 29) سورة الفتح، ا{ية: (2(
 ). 111) سورة طه، ا{ية: (3(
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BP�aQא�MD��AgFو,\�א��W�8BP�aQא�MD��AgFو,\�א��W�8BP�aQא�MD��AgFو,\�א��W�8BP�aQא�MD��AgFو,\�א��W�8BP�aQא�MD��AgFو,\�א��W�8BP�aQא�MD��AgFو,\�א��W�8BP�aQא�MD��AgFو,\�א��W�8BP�aQא�MD��AgFو,\�א��W�8))11((  

والصــالة علــى اجلنــائز جــائزة يف كــل وقــت إال عنــد طلــوع الشــمس، وعنــد 
، ألــا ملــا مل يكــن هلــا وقــت راتــب، كأوقــات الفــرائض املرتبــة جــازت )2(غروــا

عنهـا  �يف مجيع األوقات، وكرهـت عنـد طلـوع الشـمس وغروـا لنهـي النـيب 
، وجيــــوز أن يصــــلي )3(وقتني بنهيــــه عــــن الصــــلوات فيهمــــا عمومــــايف هــــذين الــــ

عليها بعد العصر مامل تصفر الشمس؛ ألا آكـد مـن النفـل لكوـا مـن خـري 
الفروض، وإن مل تكن على األعيان، وهـذا إذا أمـن تغريهـا، فـإن خيـف ذلـك 
صــلى عليهــا أي وقــت كــان؛ ألن النهــي مضــّمن بالســالمة واألمــن مــن هتــك 

ا مل يـؤمن ذلـك زال املنـع، وألنـه لـو منـع ذلـك مـع اخلـوف مل خيـل احلرمـة، فـإذ
مـــن أحـــد أمـــرين: إمـــا أن يـــدفن بغـــري صـــالة وذلـــك ممنـــوع، أو أن ينتظـــر بـــه 
ذهاب هذه األوقات فيؤدي إىل هتك احلرمة، وذلك ممنوع أيضا فلـم يبـق إال 

  ما قلناه.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������xBP�aQא�MD��AgFא��+f5xBP�aQא�MD��AgFא��+f5xBP�aQא�MD��AgFא��+f5xBP�aQא�MD��AgFא��+f5xBP�aQא�MD��AgFא��+f5xBP�aQא�MD��AgFא��+f5xBP�aQא�MD��AgFא��+f5xBP�aQא�MD��AgFא��+f5����

، خالفـــا ألصـــبغ وغـــريه يف )4(وض الكفايـــاتوالصـــالة علـــى اجلنـــائز مـــن فـــر 
وقوله: "صلوا علـى مـن  )6(: "صلوا على موتاكم"�؛ لقوله )5(قوله: إا ُسّنة

                                                

 ) عنوان الباب من (م). 1(
 ). 84)، الكافي (ص 1/367)، التفريع: (1/171) انظر: المدونة: (2(
 يج حديثه.  ) سبق ذكر النھي عن الصMة في ھذين الوقتين مع تخر3(
 ). 1/367) في التفريع قال مالك: والصMة على الجنائز واجبة (4(
 ). 1/234) انظر: المقدمات: (5(
)، بلفظ: "صلوا على كل مي!ت"، 2/57) لم أعثـر على تخريـج لھـذا الخبـر بھــذا اللفظ، لكن في الدارقطني: (6(

 ). 2/89الصMة على الجنائز: ( وفي البخاري: "صلوا على صاحبكم" في الجنائز، باب: سنة
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ثــــالث فــــذكر:   ، وقولــــه: "حــــق املســــلم علــــى املســــلم)1(قـــال: ال إلــــه إال اهللا"
  الدين. )3(، وألن ذلك متعلق باملواالة وحرمة)2(ويصلى عليه إذا مات"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ���������I�fLא��I�fLא��I�fLא��I�fLא��I�fLא��I�fLא��I�fLא��I�fLא�xAز�aQא�AgX�6xAز�aQא�AgX�6xAز�aQא�AgX�6xAز�aQא�AgX�6xAز�aQא�AgX�6xAز�aQא�AgX�6xAز�aQא�AgX�6xAز�aQא�AgX�6��������
ــــــري فيهــــــا أربــــــع ــــــيب )4(والتكب صــــــلى علــــــى النجاشــــــى فكــــــرب  �، "وألن الن

، وصــلى علــّي )6(، وروي: "أنــه صــلى علــى قــرب مســكينة فكــرب أربعــا")5(أربعــا"
، وألن التكبـري يف صـالة اجلنـازة )7(على يزيد بن املكفف فكرب أربعـا -� –

أعــداد الركعــات وهــو  أقــيم مقــام الركعــات يف الصــلوات، فيجعــل عــدده كــأكثر
  أربع.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������xAز�aQא�AgX�1�D���������N50אم�و��AgX�1�Dא�aQزN50xAאم�و��AgX�1�Dא�aQزN50xAאم�و��AgX�1�Dא�aQزN50xAאم�و��AgX�1�Dא�aQزN50xAאم�و��AgX�1�Dא�aQزN50xAאم�و��AgX�1�Dא�aQزN50xAאم�و��AgX�1�Dא�aQزN50xAאم�و
، )8(وهلا إحـرام وحتليـل، فـاإلحرام هـو التكبـرية األوىل، والتحليـل هـو السـالم

واألصــل فيــه أن كــل صــالة افتتحــت بــالتكبري افتتــاح حتــرمي ختمــت بالتســليم،  
ر الصـلوات كالفرائض والنوافل، والسالم فيها واحدة؛ ألنه سالم حتليـل كسـائ

إال أن املـأموم ال يزيــد علـى واحــدة؛ ألنـه لــيس فيهـا رد خبــالف الصـلوات هــو 
  حتليل فقط، ويستحب إخفاءه؛ ألن ذلك هو املنقول عن السلف.

  

                                                

)، وأعل!!ه اب!!ن الج!!وزي بمحم!!د ب!ن الفض!!ل، ق!!ال النس!!ائي: مت!!روك، وق!!ال أحم!!د: 2/56) أخرج!ه ال!!دارقطني: (1(
 ). 2/28حديثه يشبه حديث أھل الكذب، وقال ابن معين: كان كذابا (نصب الراية: 

مس!لم عل!ى المس!لم خم!س، بينھ!ا اتب!اع الجن!ائز"، لم أعث!ر عل!ى ح!ديث بلف!ظ ث!Mث، وھ!و ف!ي الص!حيحين بلف!ظ: (ح!ق ال) 2(
 ).  4/1704)، ومسلم في اNسMم، باب: حق المسلم على المسلم: (2/70البخاري في أوائل الجنائز: (

 ) في (م): معرفة. 3(
 ). 153)، الرسالة: (ص 1/367)، التفريع: (1/160) انظر المدونة: (4(
)، ومس!لم ف!ي الجن!ائز، ب!اب: التكبي!ر 2/91كبير على الجن!ازة أربع!ا: () أخرجه البخاري في الجنائز، باب: الت5(

 ). 2/656على الجنازة: (
) مرسM، وقد جاء معناه موصوH عن أبى ھري!رة؛ أخرج!ه البخ!اري ف!ي 1/227) أخرجه مالك في الموطأ: (6(

ائز، ب!اب: الص!Mة )، ومس!لم ف!ي الجن!1/188الصMة، باب: كنس المسجد والتق!اط الخ!رق والق!ذف والعي!دان: (
 ). 2/658على القبر: (

 ).  3/410)، البيھقي: (3/300) ابن أبى شيبة: (7(
 ). 154-153)، الرسالة (ص 1/367)، التفريع: (170، 1/160) انظر: المدونة: (8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������xAز�aQא�AgX�6ن�hNא���A/אN,xAز�aQא�AgX�6ن�hNא���A/אN,xAز�aQא�AgX�6ن�hNא���A/אN,xAز�aQא�AgX�6ن�hNא���A/אN,xAز�aQא�AgX�6ن�hNא���A/אN,xAز�aQא�AgX�6ن�hNא���A/אN,xAز�aQא�AgX�6ن�hNא���A/אN,xAز�aQא�AgX�6ن�hNא���A/אN,������
، خالفا للشافعي يف قوله: إنه البد أن يقرأ )1(ال يقرأ فيها شيء من القرآن

؛ ألن كــل صــالة ال ركــوع فيهــا مل يكــن مــن ســنتها قــراءة، )2(قــرآنفيهــا بــأم ال
أصله الطواف، وألنه ركن من أركان الصالة منفرد فلم يكـن فيـه قـراءة، أصـله 

  سجود التالوة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������x\�@א�MD��AgFא���Nم��
�x\�@א�MD��AgFא���Nم��
�x\�@א�MD��AgFא���Nم��
�x\�@א�MD��AgFא���Nم��
�x\�@א�MD��AgFא���Nم��
�x\�@א�MD��AgFא���Nم��
�x\�@א�MD��AgFא���Nم��
�x\�@א�MD��AgFא���Nم��
���������

: "صـــلوا �؛ لقولـــه )3(وال تـــرتك الصـــالة علـــى أحـــد ممـــن يصـــلي إىل الِقبلـــة
؛ وألن )5(لـــــه: "صـــــلوا علـــــى مـــــن قـــــال: ال إلـــــه إال اهللا"، وقو )4(علـــــى موتـــــاكم

  الصالة متعلقة حبرمة الدين، وذلك يستوي فيه مجيع أهل امللة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������x+�I{و�AI�fא��n5�Xوא���}��و��������א��MD��AgFא�$
ل�وא�;����وא���}��و�n5�Xא��AI�fو}x+�Iא��MD��AgFא�$
ل�وא�;����وא���}��و�n5�Xא��AI�fو}x+�Iא��MD��AgFא�$
ل�وא�;����وא���}��و�n5�Xא��AI�fو}x+�Iא��MD��AgFא�$
ل�وא�;����وא���}��و�n5�Xא��AI�fو}x+�Iא��MD��AgFא�$
ل�وא�;����وא���}��و�n5�Xא��AI�fو}x+�Iא��MD��AgFא�$
ل�وא�;����وא���}��و�n5�Xא��AI�fو}x+�Iא��MD��AgFא�$
ل�وא�;����وא���}��و�n5�Xא��AI�fو}x+�Iא��MD��AgFא�$
ل�وא�;��

إذا ثبـــت ذلـــك فـــال فـــرق بـــني العـــدل والفاســــق والبـــاغي وصـــاحب الكبـــرية 
ال أنـــه يكـــره لإلمـــام وأهـــل الفضـــل أن يصـــلوا علـــى واملقتـــولني يف حـــد وقـــود، إ

؛ ألن )6(البغــاة وأهــل البــدع، ولإلمــام خاصــة أال يصــلى علــى مــن قتلــه يف حــد
تأديبـا هلـم وردعـا، فكـان  )7(عـن الصـالة علـى املنـافقني �اهللا تعاىل ى نبيه 

ذلك أصال يف كل من كان على غري الطريـق مـن فسـاد االعتقـاد، فـإن اإلمـام 
  ضل جيب أال يصلوا عليه، ويصلي عليه سائر الناس.وأهل الف

                                                

 ). 154)، الرسالة (ص 1/367) انظر: التفريع: (1(
 ). 38)، مختصر المزنى (ص 1/271) انظر: اGم: (2(
 ). 156)، الرسالة (ص 1/367نظر: التفريع: () ا3(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 4(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 5(
 ). 151)، الرسالة (ص 370-1/367)، والتفريع: (166-1/161) في جملة ھذه اGحكام انظر: المدونة: ( 6(
 . 84سورة التوبة، ا{ية:  َوtَ تَقُم َعلى قَْبِرِه""وt تُصلِّ َعلَى أحِد ِمْنُھم َماَت أَبَدا ) في قوله تعالى: 7(
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ملـا  )1(مل يصل علـى مـاعز، والغامديـة �فأما من قتله اإلمام يف حد فألنه 
رمجهمــا، وكـــذلك األئمــة بعـــده مل يصــلوا علـــى مــن أقـــاموا علــيهم احلـــدود بـــل 
تركوهم مع أهليهم، ويصلي علـيهم سـائر النـاس، وألنـا بينـا أن يف ذلـك ردعـا 

  نة عن نقصهم ليكون ذلك زجرا لغريهم ممن سلك طرائقهم.هلم، وإبا
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77xxxxxxxx����������

ومـــن جلـــده اإلمـــام يف حـــد فمـــات مـــن الضـــرب فإنـــه ُيَصـــلى عليـــه خبـــالف 
؛ ألنــه قصــد قتــل املرجــوم، ومل يقصـــد قتــل الــود، وإمنــا مــات مـــن )2(املرجــوم

  مرض وهو الوجع من الضرب.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJ��������Y��X�1CL0ذא�א����Sא��MD��AgFא�Y��X�1CL0ذא�א����Sא��MD��AgFא�Y��X�1CL0ذא�א����Sא��MD��AgFא�Y��X�1CL0ذא�א����Sא��MD��AgFא�Y��X�1CL0ذא�א����Sא��MD��AgFא�Y��X�1CL0ذא�א����Sא��MD��AgFא�Y��X�1CL0ذא�א����Sא��MD��AgFא�Y��X�1CL0ذא�א����Sא��MD��AgFא�x�x�x�x�x�x�x�x���������

، )4(إال أن يســـتهل صـــارخا، حتـــرك أو مل يتحـــرك )3(وال يصـــلى علـــى ســـقط
؛ ألن الصــــالة إمنــــا هــــي علــــى مــــن علمــــت )5(خالفــــا ألىب حنيفــــة والشــــافعي

حياتـــه قبـــل موتـــه، وأمـــارة احليـــاة هـــي الصـــياح، أو مـــا يقـــوم مقامـــه مـــن طـــول 
رب املكــث إذا طالــت بــه مــدة يعلــم أنــه لــو مل يكــن حيــا مل يبــق إليهــا، وال معتــ

باحلركة؛ ألا ال تدل علـى احليـاة، ألن املقتـول يتحـرك ولـيس حبـي، وألنـه قـد  
كان متحركا قبل وضـعه ومل حيكـم حبياتـه، وروي: "إذا اسـتهل املولـود صـارخا 

  . )6(غسل وصلى عليه ووجبت ديته ومرياثه"

                                                

)، أم!ا ح!ديث 3/1319في حديث ماعز أخرجه البخاري في الحدود، باب: ھ!ل يق!ول اNم!ام: لعل!ك لمس!ت: () 1(
ص!لى  �)، وفي!ه أن!ه 3/1323الغامدية، ففي صحيح مسلم في الحدود، باب: م!ن اعت!رف عل!ى نفس!ه بالزن!ا: (

 ا كما جاء في الحديث.  على الجھنية بعد رجمھ
 ). 87-86)، الكافي (ص 1/367)، التفريع: (1/161) انظر: المدونة: (2(
 ). 270) السقط: ھو الولد ذكرا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وھو مستبين الخلق (المصباح المنير: 3(
 ). 85)، الكافي (ص 158)، الرسالة (ص 1/368)، التفريع: (1/162) انظر: المدونة: (4(
، المغن!ى: 46ھذه المسألة مجم!ع عليھ!ا عل!ى أن!ه H يص!لى عل!ى س!قط إH أن يس!تھل ص!ارخا (اNجم!اع ص ) 5(

، مختص!ر 41)، أما الحركة فلم أجد من اعتبرھا من اGحناف وH الش!افعية (مختص!ر الطح!اوى: ص 2/522
 ). 37، مختصر المزنى: ص 1/132القدوري: 

)، وق!ال: عل!ى 4/349)، والح!اكم: (2/919باب: إذا استھل المولود يرث: () أخرجه ابن ماجه في الفرائض، 6(
شرط الشيخين. وحديث: ابن ماجه ليس فيه لفظ الُغسل ووجوب الدية، وأخرجه بھذا اللف!ظ اب!ن ع!دى ع!ن اب!ن 

 ). 2/978عباس (نصب الراية: 
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJx/א
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�x/א
CUא��MD��AgFم�א�
�x/א
CUא��MD��AgFم�א�
�x/א
CUא��MD��AgFم�א�
�x/א
CUא��MD��AgFم�א�
�x/א
CUא��MD��AgFم�א�
�������
صـلى عليــه، ويـدفن بثيابــه إذا والشـهيد املقتــول يف سـبيل اهللا ال يغســل وال ي

؛ ملــا روى جــابر )2(، خالفــا ألىب حنيفــة)1(مــات أو انفــذت مقاتلــه يف املعــرتك
كـــان جيمـــع بـــني الـــرجلني مـــن قتلـــى أحـــد يف ثـــوب واحـــد،   �أن رســـول اهللا 

ويســأل أيهمــا أكثــر أخــذا للقــرآن فيقدمــه يف اللحــد، وأمــر بــدفنهم بــدمائهم، 
وي: "أنـــــه مل يصـــــل علـــــى أحـــــد مـــــن ، ور )3(ومل يصـــــل علـــــيهم ومل يغســـــلهم"

وألن الُغسل متعلق بالصالة فإذا كان الشهيد ال يغسـل  )4(الشهداء إال محزة"
ثبت أنه ال يصلى عليه، وألنه مستغن بفضل الشهادة عن الصالة بقوله: أنـا 

  شهيد على هؤالء.
xxxxxxxxz�1Xz�1Xz�1Xz�1Xz�1Xz�1Xz�1Xz�1X1010JJJJJJJJ��������x��
��������א��6�sNV�?.�MD��AgFא@$N<��`+���ش�$8
��xא��6�sNV�?.�MD��AgFא@$N<��`+���ش�$8
��xא��6�sNV�?.�MD��AgFא@$N<��`+���ش�$8
��xא��6�sNV�?.�MD��AgFא@$N<��`+���ش�$8
��xא��6�sNV�?.�MD��AgFא@$N<��`+���ش�$8
��xא��6�sNV�?.�MD��AgFא@$N<��`+���ش�$8
��xא��6�sNV�?.�MD��AgFא@$N<��`+���ش�$8
��xא��6�sNV�?.�MD��AgFא@$N<��`+���ش�$8

ك جرحيـا فبقـى زمانـا أو أيامـا، مث مـات فإنـه يغسـل فأما إن محل على املعـرت 
؛ ألن اخلــرب ورد فــيمن قتــل يف املعــرتك، وألنــه إذا محــل وعــاش )5(ويصــلى عليــه

أمكن أن يكون مات من سبب طرأ عليـه فلـم يكـن حكمـه حكـم مـن مـات 
يف املعرتك، وألن الذي فاضت نفسه يف املعرتك له منزلـة ال يدانيـه فيهـا غـريه؛ 

والتوحيـد، وذلـك أشـرف املقامـات فلـم  )6(لـدنيا علـى نصـرة الـدينألنه فـارق ا
حيــتج إىل شــفاعة املصــلني، وهــذا هــو الفــرق بــني الشــهيد يف ســبيل اهللا وبــني 

                                                

 ). 1511)، الرسالة (ص 1/238)، التفريع: (1/165) انظر: المدونة: (1(
 )، ويصلى عليه. 41ي قوله: ينزع عنه الحشو والجلد والفرو والسMح والقلنسوة (مختصر الطحاوى ص ) ف2(
 ). 2/93) أخرجه البخاري في الجنائز، باب: الصMة على الشھيد: (3(
)، وأخرج!!!ه ال!!!دارقطني وأحم!!!د والح!!!اكم: 3/500أخرج!!!ه أب!!!و داود ف!!!ي الجن!!!ائز، ب!!!اب: الش!!!ھيد بيس!!!ل: () 4(

ه عبد الحق في أحكامه، والحديث فيه أس!امة ب!ن زي!د الليث!ي وھ!و ل!يِّن (انظ!ر نص!ب الراي!ة: ، وذكر1/9365(
2/310 .( 

 ). 85)، الكافي (ص 1/368)، التفريع: (1/166) انظر: المدونة: (5(
 ) نصرة الدين سقط من (ق). 6(
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واحلامــل، ومــن قتــل دون مالــه،  )1(ســائر الشــهداء مــن الغريــق والطعــني واهلــدمي
  . )2(ومن ذكر معهم

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJxZد��CU��8�¢;DL)4�1ن��,�����M�Sא�xZد��CU��8�¢;DL)4�1ن��,�����M�Sא�xZد��CU��8�¢;DL)4�1ن��,�����M�Sא�xZد��CU��8�¢;DL)4�1ن��,�����M�Sא�xZد��CU��8�¢;DL)4�1ن��,�����M�Sא�xZد��CU��8�¢;DL)4�1ن��,�����M�Sא�xZد��CU��8�¢;DL)4�1ن��,�����M�Sא�xZد��CU��8�¢;DL)4�1ن��,�����M�Sא���������
قبــل أن يــتلفظ بالشــهادتني فــال يغســل وال يصــلى  )3(مــن مــات مــن الســىبو 
؛ ألنه مات على أصل الكفـر، ألنـه مل يثبـت لـه اإلسـالم ال مـن جهـة )4(عليه

االعتقــاد وال احلكــم، ألنــه مل يكــن ســوى ســبيه، والســيب ال يــزول عنــه حكــم 
لقـني الكفر، وإن قاهلا ابتداء غسل وكفن وصلى عليه، وكذلك إن قاهلا عـن ت

إذا كان طوعا من غري إكراه؛ ألن الظاهر إجابته إىل اإلسالم وتدينه به، وقد 
  ، فعم ومل يفرق.)5(: "صلوا على من قال: ال إله إال اهللا"�قال 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJx\�@א�MD���DF)�?2�Ox\�@א�MD���DF)�?2�Ox\�@א�MD���DF)�?2�Ox\�@א�MD���DF)�?2�Ox\�@א�MD���DF)�?2�Ox\�@א�MD���DF)�?2�Ox\�@א�MD���DF)�?2�Ox\�@א�MD���DF)�?2�O��������
؛ ألن طريقهـا الواليـة، وقـد )6(واإلمام أوىل بالصالة علـى امليـت مـن عصـبته

 )8(، وألن احلســني)7( ســلطانه وال بيتــه إال بإذنــه": "ال يــؤم الرجــل يف�قــال 
، وكــــان األمــــري فصــــلى علــــى )9(قــــدم ســــعيد بــــن العــــاص –رضــــوان اهللا عليــــه 

، وألــا )11(وقــال: أنــت األمــري ولــوال الســنة مــا قــدمتك -� – )10(احلســن
                                                

 ) الطعين ھو المطعون، والھديم: الذي يموت تحت الھدم. 1(
الحديــث: "الشھــداء سبعــة سوى القتيــل في سبــيل هللا المطعون شھيد و الغري!ق ش!ھيد، ) الذين ذكرھــم في 2(

وصاحب ذات الجنب شھيد، والمبطون شھيد، وصاحب الحريق شھيــد، وال!ذي يمـ!ـوت تح!ت الھـ!ـدم شھيـ!ـد، 
 ). 1/234والمرأة تموت بجمع شھيد" أخرجه مالك في الموطأ: (

 ). 6/2371وقد سبيت العدو سبيا وسباء إذا أسرته (الصحاح: ) اسبى: والسباء اGسر، 3(
 ). 1/368)، التفريع: (1/161) انظر: المدونة: (4(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا.5(
 ). 83)، الكافي (ص 1/369)، التفريع: (1/169) انظر: المدونة: (6(
 ). 1/465) أخرجه مسلم في المساجد، باب: من أحق باNمامة: (7(
استش!ھد ي!وم عاش!وراء  �بن علي بن أبي طالب الھاش!مي، أب!و عب!د هللا الم!دني، س!بط رس!ول هللا  لحسين:ا) 8(

 ). 167ھـ (تقريب التھذيب:  61سنة 
 �بن سعيد بن العاص بن أمية اGموي، قتل أبوه ببدر وكان لسعيد عن!د م!وت رس!ول هللا  سعيد بن العاص:) 9(

 ).237ھـ) (تقريب التھذيب:  58دينة المنورة لمعاوية (ت تسع سنين، ولى إمرة الكوفة وإمرة الم
ھ!ـ،  49قد صحبه وحف!ظ عن!ه، م!ات ش!ھيدا بالس!م س!نة  �بن علي بن أبى طالب، سبط رسول هللا  الحسن )10(

 ).162(تقريب التھذيب: 
 ). 29-4/28) البيھقي: (11(
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صــــــالة تفعــــــل يف االجتمــــــاع فكانــــــت إىل األئمــــــة كاجلمعــــــة والعيــــــدين، وألن 
وإذا كان  على صاحب الدار كان مقدما على الويل.السلطان ملا كان مقدما 

مبوضع ال سلطان فيه فاحلق لألولياء،فأوالهم بذلك أقواهم تعصيبا، وأحقهم 
االبـــن مث ابـــن االبـــن مث األب مث ولـــده، وهـــم األخـــوة مث ولـــد ولـــده وهـــم بنـــو 
األخــوة، مث اجلــد مث ولــده و هــم العمومــة، مث ولــدهم وهــم بنــو العمومــة، فإمنــا 

اإلخــوة وبنــيهم علــى اجلــد؛ ألن الواليــة يطلــب فيهــا حمــض التعصــيب،  قــدمنا
وتعصــيب اإلخــوة أحمــض مــن تعصــيب ال يشــوبه والدة وال يأخــذون بــالفرض 

  حبال.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJx\�@א�MD��AgFوج��6א�Bو_(��א�x\�@א�MD��AgFوج��6א�Bو_(��א�x\�@א�MD��AgFوج��6א�Bو_(��א�x\�@א�MD��AgFوج��6א�Bو_(��א�x\�@א�MD��AgFوج��6א�Bو_(��א�x\�@א�MD��AgFوج��6א�Bو_(��א�x\�@א�MD��AgFوج��6א�Bو_(��א�x\�@א�MD��AgFوج��6א�Bو_(��א�������

، إال أن يكـون ابـن عمهـا فيصـلى )1(وال والية للزوج؛ ألنه ليس من قرابتهـا
يــة، وألن العصــمة منقطعــة بينــه وبينهــا فكــان كــاألجنيب، بالتعصــيب ال بالزوج

ويفــارق الغســل ألنــه يتعلــق مبســها والنظــر إىل بــدا، وللــزوج مــن التخصــيص 
  بذلك واالطالع عليه ما ليس لألولياء، فكان أوىل منهم.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJxBP�aQא�n��N�xBP�aQא�n��N�xBP�aQא�n��N�xBP�aQא�n��N�xBP�aQא�n��N�xBP�aQא�n��N�xBP�aQא�n��N�xBP�aQא�n��N�������
 وإذا اجتمعـــت جنـــائز الرجـــال والنســـاء قـــرب إىل اإلمـــام جنـــائز الرجـــال مث

بعـــدها جنـــائز النســـاء، فـــإن كـــان معهمـــا صـــبيان جعلـــت بعـــد جنـــائز الرجـــال 
وبعـدها جنــائز النســاء، وإن كــان معهــم خناثـا جعلــت جنــائزهم بعــد الصــبيان 

  . )2(مث النساء بعد اجلميع
وإمنــــا قلنــــا ذلــــك؛ ألن مــــن يلــــي اإلمــــام جيــــب أن يكــــون مقــــدما أو مــــؤخرا 

تبــون علــى هــذه الســبيل: حســب حرمتــه، وذلــك أن املصــلني خلــف اإلمــام يرت 
فيكون صفوف الرجال أقرب إىل اإلمام مث صفوف النساء بعده، فكذلك يف 

                                                

 ). 83)، الكافي (ص 1/369)، التفريع: (1/169) انظر: المدونة: (1(
 ). 156)، الرسالة (ص 1/399)، التفريع: (1/164انظر: المدونة: ( )2(
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: �هذا املوضوع جيب أن يكون األفضل من يلـي اإلمـام، واألصـل فيـه قولـه 
، )1("ليلــــين مــــنكم ذوو األحــــالم والنهــــي، مث الــــذين يلــــوم مث الــــذين يلــــوم"

  احلرمة واجلنس.فجعل الرتبة يف القرب منه والبعد حبسب 
 )2(وإذا ثبت ذلك جعلـت جنـائز الرجـال مـا يلـي اإلمـام ألـم أعلـى حرمـة

من النساء، مث الصبيان؛ ألـم مـن جـنس الـذكور، والتـذكري يف اجلملـة أفضـل 
  من التأنيث، مث النساء بعد الصبيان.

وإن كانــــت معهــــم خناثــــا جعلــــت جنــــائزهم بعــــد الصــــبيان مث النســــاء بعــــد 
أشـــكل أمـــرهم كـــانوا أقـــرب إىل الرجـــال مـــن اإلنـــاث املقطـــوع الكـــل؛ ألنـــه ملـــا 

  بأنوثتهن.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJxBP�aQא�AgX�6ق���S@אxBP�aQא�AgX�6ق���S@אxBP�aQא�AgX�6ق���S@אxBP�aQא�AgX�6ق���S@אxBP�aQא�AgX�6ق���S@אxBP�aQא�AgX�6ق���S@אxBP�aQא�AgX�6ق���S@אxBP�aQא�AgX�6ق���S@א������

، إن مل خيف )3(ومن فاته بعض التكبري قضى ما فاته، ودعا بني التكبريات
؛ )4(رفع اجلنازة قبـل فراغـه؛ وإن خـاف أن ترفـع عـن سـرعة قضـاه قضـاء نسـقا

ن يدعوا، ألنـه إن تشـاغل بالـدعاء حصـل منـه ألنه إذا خاف ذلك مل ميكنه أ
أن يكون مصليا عليها بعد رفعها وذلك غـري جـائز، وإذا أمـن ذلـك دعـا بـني 

  التكبريات كما كان لو أدركها من أوهلا لزوال الضرورة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJx4و�.��א*.�م�WL,ق�����S@א�AI�f�x4و�.��א*.�م�WL,ق�����S@א�AI�f�x4و�.��א*.�م�WL,ق�����S@א�AI�f�x4و�.��א*.�م�WL,ق�����S@א�AI�f�x4و�.��א*.�م�WL,ق�����S@א�AI�f�x4و�.��א*.�م�WL,ق�����S@א�AI�f�x4و�.��א*.�م�WL,ق�����S@א�AI�f�x4و�.��א*.�م�WL,ق�����S@א�AI�f�������

: )5(ففيها روايتان وإذا سبقه اإلمام بتكبرية أو تكبريتني وجاء واإلمام يدعو
إحدامها أنه يكـرب لوقتـه، واألخـرى أنـه ال يكـرب وينتظـر تكبـرية اإلمـام مث يكـرب 
هو إلحرامه، فوجه األوىل اعتبارها بسائر الصلوات أنه إذا فاته بعض الصـالة 

                                                

 ) سبق تخريج الحديث. 1(
 ). 1/235) أي أنھم أعلى المراتب (انظر المقدمات: 2(
 ). 84)، الكافي (ص 1/370)، التفريع: (1/163) انظر: المدونة: (3(
 ) نسقا: أي يعطف التكبير بعضه على بعض. 4(
 ).  84)، الكافي: (ص 1/370)، التفريع: (1/163() انظر: المدونة: 5(
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أحــــــرم حــــــني يــــــدخل ومل ينتظــــــر فعــــــل اإلمــــــام، ووجــــــه الثانيــــــة أن التكبــــــريات  
تشــاغل مبــا أدرك دون قضــاء مــا فــات  كالركعــات، فلمــا كــان لفــوات بعضــها 

  كذلك هاهنا.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717JJJJJJJJ��������x\�@א�MD��AgFא��A��0دx\�@א�MD��AgFא��A��0دx\�@א�MD��AgFא��A��0دx\�@א�MD��AgFא��A��0دx\�@א�MD��AgFא��A��0دx\�@א�MD��AgFא��A��0دx\�@א�MD��AgFא��A��0دx\�@א�MD��AgFא��A��0د������

؛ ألن )2(خالفا للشافعي )1(ال تعاد الصالة على امليت قبل الدفن وال بعده
الفــرض قــد ســقط بالصــالة األوىل، فمــا زاد عليــه تنفــل، وذلــك غــري جــائزعلى 

ــــاملوت، فــــإذا ســــقط ال ــــه ب ــــه حكــــم وجــــب في ــــه مل يعــــد  امليــــت، وألن فــــرض في
  كالُغسل.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJ��������xkא���MD��AgFא�xkא���MD��AgFא�xkא���MD��AgFא�xkא���MD��AgFא�xkא���MD��AgFא�xkא���MD��AgFא�xkא���MD��AgFא�xkא���MD��AgFא�������

؛ ألنه لو جاز )3(وال يصلى على قرب إال أن يكون دفن قبل أن يصلى عليه
، لفضــــله ورجــــاء الربكــــة �ذلــــك لكــــان أوىل مــــن فعــــل بــــه ذلــــك رســــول اهللا 

بالصـــالة عليـــه، وألن الـــدفن لـــو مل مينـــع إعـــادة الصـــالة مل يكـــن لـــذلك غايـــة 
مل  بغـري صـالة فتلـك حـال ضـرورة؛ ألن الفـرض )4(فأما إذا دفن .ينقطع إليها

دفنــت مــن غــري أن  )5(باملســكينة ملــا �يســقط فيــه، وكــذلك فعــل رســول اهللا 
  يعلم من دفنها.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1919JJJJJJJJ��������x
SQ��$8א�MD��AgFא�x
SQ��$8א�MD��AgFא�x
SQ��$8א�MD��AgFא�x
SQ��$8א�MD��AgFא�x
SQ��$8א�MD��AgFא�x
SQ��$8א�MD��AgFא�x
SQ��$8א�MD��AgFא�x
SQ��$8א�MD��AgFא�������
؛ ألن حكـم األكثــر حكـم الكــل، وال )6(إذا وجـد أكثـر اجلســد صـلى عليــه

، اعتبـارا بالسـن والشـعر، )7(جل خالفـا للشـافعييصلى على العضو كاليد والرِ 
  وألن الصالة على امليت ال تعاد وميكن أن يوجد أكثر البدن فتعاد الصالة.

                                                

 ). 156)، الرسالة (ص 1/164) انظر: المدونة: (1(
 ). 38)، مختصر المزنى (ص 1/376) انظر: اGم: (2(
 ). 156)، الرسالة: (ص 1/164) انظر: المدونة: (3(
 ) في (ق): أدفن. 4(
 ) في (م): التي. 5(
 ). 86، الكافي (ص 156لة (ص )، الرسا1/163) انظر: المدونة: (6(
 ). 1/268) انظر: اGم: (7(
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ــِوي بــه امليــت، وهــو )1(وأظــن أن مــن أصــحابنا مــن يقــول يصــلى عليــه ، ويُن
، ووجـه اعتبـاره بـالكثري بعلـة أن تعـذر اجلملـة )2(قول عبد العزيز بن املاجشون

  لك يف البعض.ال مينع ذ
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2020JJJJJJJJ��������x\�@א�?O�6دx\�@א�?O�6دx\�@א�?O�6دx\�@א�?O�6دx\�@א�?O�6دx\�@א�?O�6دx\�@א�?O�6دx\�@א�?O�6د������

؛ لقولــه: "أشــرف )3(وجيعــل امليــت يف قــربه علــى جنبــه األميــن مســتقبل الِقبلــة
، "وألـــا حــال حيتـــاج فيهــا القربـــة إىل ايـــة )4(اــالس مـــا اســتقبل بـــه الِقبلــة"

املمكــــــن، وقــــــد روي عــــــن الســــــلف أــــــم أمـــــــروا أن يفعـــــــل ذلــــــك ــــــم عنــــــد 
كــان يعظــم هــذه اجلهــة يف حياتــه فيجــب أن يوجــه  يــتاحتضــارهم، وألن امل

إليها بعـد وفاتـه، فـإن مل يقـدر علـى ذلـك جعلـت رجـاله يف الِقبلـة واسـتقبلها 
بوجهــه كــاملريض يوجــه للصــالة، وقيــل يف املــريض إذا مل يــتمكن مــن توجيهــه 
علـــى اجلانـــب األميـــن: فعلـــى األيســـر، فـــإن مل يقـــدر جعلـــت رجـــاله يف الِقبلـــة 

  كذلك يف الدفن.  فيجب أن يكون
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2121xxxxxxxx��������

، وإمنــا هــو علــى حســب )5(ولــيس ملــن ينــزل القــرب لتــويل الــدفن عــدد معلــوم
احلاجة، فقد يكون امليت عظيم اجلثة ثقيلها فيحتاج إىل مجاعـة يتناولونـه مـن 
النعش إىل اللحد، وقد يكون خفيفا يكفيه الواحد، ويف اجلملة فال ينبغي أن 

  ينبغي أن ينقص عنها. يزاد على قدر احلاجة، كما ال

                                                

 ). 86)، والكافي (ص 156) أشار إليه صاحب الرسالة (ص 1(
ھو عبد العزيز بن عبد هللا بن أبى سلمة ميمون وقيل: دين!ار، اNم!ام المفت!ي الكبي!ر : عبد العزيز بن الماجشون) 2(

ش!ون، ص!احب مال!ك، س!كن ببغ!داد، وح!دث ع!ن الزھ!ري واب!ن أبو عبد هللا، والد المفت!ي عب!د المل!ك ب!ن الماج
، س!!ير أع!!Mم الن!!بMء، 1/22ھ!!ـ) (ت!!ذكرة الُحفّ!!اظ:  164المنك!!در، وح!!دث عن!!ه اللي!!ث  ووكي!!ع واب!!ن وھ!!ب (ت 

7/309  .( 
 ). 151)، الرسالة (ص 1/373) انظر: التفريع: (3(
ب!ن زي!اد وس!كت عن!ه وتعقب!ه ال!ذھبي وق!ال: )، عن أبى المقدام ھشام 4/270) أخرجه الحاكم في المستدرك: (4(

 ). 63-3/62ھشام بن زياد متروك (نصب الراية: 
 ). 1/373) انظر: التفريع: (5(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2222JJJJJJJJx�Uوא��
EDא�x�Uوא��
EDא�x�Uوא��
EDא�x�Uوא��
EDא�x�Uوא��
EDא�x�Uوא��
EDא�x�Uوא��
EDא�x�Uوא��
EDא�������
: "اللحـد لنـا، والشـق �؛ لقولـه )2(أفضـل مـن الشـق إال لضـرورة )1(واللحـد

  ، وكذلك السلف بعده، وعليه عمل األمة.)4(�، وُأحلد له )3(لغرينا"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2323JJJJJJJJxkא���i�F«�?���Caא�xkא���i�F«�?���Caא�xkא���i�F«�?���Caא�xkא���i�F«�?���Caא�xkא���i�F«�?���Caא�xkא���i�F«�?���Caא�xkא���i�F«�?���Caא�xkא���i�F«�?���Caא�������

 )6(عــــــن تقصــــــيص �، "لنهيــــــه )5(وينهــــــى عــــــن جتصــــــيص القبــــــور وبنياــــــا
. والقصــة اجلــص، وألن ذلـك مــن زينــة الـدنيا وتفاخرهــا وامليــت غــري )7(القبـور"

  حمتاج إليه، واهللا أعلم.

�@�@�  <<<<<<<<

                                                

 ). 152) اللحد: ما حفر في عرض القبر يعني في ناحية القِبلة، وأما الشق ففي وسط القبر (غرر المقالة (ص 1(
 ). 152) انظر: الرسالة: (ص 2(
)، والنس!!ائي ف!!ي الجن!!ائز، ب!!اب: اللح!!د والش!!ق: 3/544د ف!!ي الجن!!ائز، ب!!اب: ف!!ي اللح!!د: () أخرج!!ه أب!!و داو3(

)، والترم!ذي ف!ي الجن!ائز، ب!اب: 1/496)، وابن ماجه في الجنائز، باب: ما جاء ف!ي اس!تحباب اللح!د: (4/66(
 ). 3/354: "اللحد لنا، والشق لغيرنا"، وقال: حسن غريب من ھذا الوجه: (�ما جاء في قول النبي 

 ). 2/677) أخرجه مسلم في الجنائز، باب: النھي عن تجصيص القبر: (4(
 ).151)، الرسالة (ص 1/373)، التفريع: (1/170) انظر: المدونة: (5(
 ). 7/76) تقصيص سقطت من (ق)، التقصيص ھو التجصيص (لسان العرب: 6(
 ). 2/667عليه: () أخرجه مسلم في الجنائز، باب: النھي عن تجصيص القبر والبناء 7(
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<<<<<<<<
h^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒh^jÒ<<<<<<<<ì^ÒˆÖ]ì^ÒˆÖ]ì^ÒˆÖ]ì^ÒˆÖ]ì^ÒˆÖ]ì^ÒˆÖ]ì^ÒˆÖ]ì^ÒˆÖ]<<<<<<<<

����������������، وقولـــــه:)3(��m�m�m�m��n���m��n���m��n���m��n���mllllلقولـــــه تعـــــاىل: )2(واجبـــــة يف اجلملـــــة )1(الزكــــاة
mmmm_��~��}��|��{��z����y_��~��}��|��{��z����y_��~��}��|��{��z����y_��~��}��|��{��z����yllll)4(:وقولــــه ،��m�m�m�m��¦��¥��¦��¥��¦��¥��¦��¥

�̈����§�̈����§�̈����§�̈����§ llll�)5(:وقولـــــــــه ،��m�m�m�m�l��k�l��k�l��k�l��k��������o��n��mo��n��mo��n��mo��n��mllll�)6( وقـــــــــول ،
، وقولــــه: )7(: "بـــين اإلســـالم علـــى مخـــس..." فـــذكر، وإيتـــاء الزكـــاة"�النـــيب 

رضــوان اهللا  –، وحــديث أىب بكـر )8("أمـرت أن آخـذ الصــدقة مـن أغنيـائكم"
مـن أهـل الـردة وقتالـه إيـاهم علـى منـع الزكـاة وقولـه: "لـو منعـوين عقـاال  -عليه

. وال خـالف يف وجوـا يف )9(جلاهـدم عليـه" �مما كانوا يدفعونـه إىل النـيب 
   .  )10(اجلملة
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������xא#.�אل�A�>4'�אع�زxא#.�אل�A�>4'�אع�زxא#.�אل�A�>4'�אع�زxא#.�אل�A�>4'�אع�زxא#.�אل�A�>4'�אع�زxא#.�אل�A�>4'�אع�زxא#.�אل�A�>4'�אع�زxא#.�אل�A�>4'�אع�ز������

، فأمــا )11(والزكــاة الواجبــة يف األمــوال علــى ضــربني: زكــاة عــني، وزكــاة قيمــة
زكاة العني فهي من ثالثة أنواع، وهي: العني: الذهب والفضة، واحلرث: وهو 

                                                

) الزكاة لغة: النمو وھو الزيادة، وفي الشرع قال ابن عرفة: الزكاة اسم جزء من المال شرطه لمستحقه ببلوغ 1(
 ). 71، حدود ابن عرفة ص 165المال نصابا (غرر المقالة ص 

 ). 1/273) انظر: التفريع: (2(
 . 43) سورة البقرة، ا{ية: 3(
 . 7) سورة فصلت، ا{ية: 4(
 . 141) سورة اGنعام، ا{ية: 5(
 . 267) سورة البقرة، ا{ية: 6(
)، ومس!!لم ف!!ي اNيم!!ان، ب!!اب: 1/8: بن!!ي اNس!!Mم ...": (�) أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي اNيم!!ان، ب!!اب: ق!!ول النب!!ي 7(

 ). 1/45أركان اNسMم ...: (
ن، ب!!!اب: ال!!!دعاء إل!!!ى )، ومس!!!لم ف!!ي اNيم!!!ا2/108) أخرج!!ه البخ!!!اري ف!!!ي الزك!!!اة، ب!!اب: وج!!!وب الزك!!!اة: (8(

 ). 1/60الشھادتين: (
)، ومس!لم ف!ي اNيم!ان ب!اب: اGم!ر بقت!ال الن!اس 2/108) أخرجه البخاري في الزك!اة، ب!اب: وج!وب الزك!اة: (9(

 ). 1/52حتى يقولوا: H إله إH هللا: (
 ). 2/572)، المغني: (46) انظر: اNجماع (ص 10(
 ). 165)، الرسالة (ص 1/273التفريع: ()، وما بعدھا، 1/208) انظر: المدونة: (11(
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املقتـات، واملاشـية: وهـي اإلبـل والبقـر  ما أنبتت األرض من الـزرع والثمـار مـن
  والغنم، وال جتب زكاة عني فيما عدا ذلك من األنواع الثالثة.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������xZ$א��A�>وط�زNdxZ$א��A�>وط�زNdxZ$א��A�>وط�زNdxZ$א��A�>وط�زNdxZ$א��A�>وط�زNdxZ$א��A�>وط�زNdxZ$א��A�>وط�زNdxZ$א��A�>وط�زNd������
إال أن يكـــون مـــن  )2(واحلـــول )1(فأمـــا زكـــاة العـــني فمـــن شـــروطها النصـــاب

، فال يعترب فيه احلول علـى مـا نـذكره، وأمـا النصـاب فهـو يف الـذهب )3(معدن
ن دينارا، ال جتب الزكاة يف أقل منهـا، إال أن يكـون نقصـانا يسـريا جتـوز عشرو 

  فال مينع الوجوب. )4(فيه جواز التامة
فــإذا بلغــت عشــرين ففيهــا ربــع العشــر وهــو نصــف دينــار، وهــو يف الفضــة 
مائتــــا درهــــم، ال جتــــب يف أقــــل منهــــا، إال أن يكــــون نقصــــانا يســــريا علــــى مــــا 

، والــدليل )5(ا ربــع العشـر، وهــو مخسـة دراهــمذكرنـاه، فــإذا كانـت مــائتني ففيهـ
مـــــن الـــــورق  )6(: "لـــــيس فيمـــــا دون مخـــــس أواق�علـــــى هـــــذه اجلملـــــة قولـــــه 

، وقولـــه: "هـــاتوا ربـــع العشـــر مـــن كـــل أربعـــني درمهـــا، ولـــيس عليـــك )7(صـــدقة"
شــيء حــىت يكــون لــك مائتــا درهــم، فــإذا كــان لــك مائتــا درهــم ففيهــا مخســة 

عشــــرون دينــــارا ففيهــــا نصــــف دراهــــم ولــــيس عليــــك شــــيء حــــىت تكــــون لــــك 
  .)8(دينار"
  

                                                

 ). 606) النصاب: ھو القدر المعتبر لوجوب الزكاة (المصباح المنير ص 1(
 ). 156) الحول: مضى عام على المال (المصباح المنير ص 2(
 ) المراد ھنا: المعدن الذي خلق هللا في اGرض. 3(
وھ!و ال!ذي H يتش!اح الن!اس ف!ي مثل!ه ع!ادة (انظ!ر:  ) ومعناه: النقص!ان ال!ذي يج!رى، ويج!وز بج!واز الوازن!ة،4(

 ). 1/128، والتلقين: 1/273التفريع: 
 ). 166)، الرسالة (ص 1/73)، التفريع: (209-1/208) انظر: المدونة: (5(
، الرس!الة ص 1/157) أواق في اللغة: الثقل، وفي الشرع: اGوقية ھي أربعون درھما. (معجم مقاييس اللغ!ة: 6(

166 .( 
 ). 2/673)، ومسلم في الزكاة: (2/121أخرجه البخاري في الزكاة، باب: الورق: ( )7(
)، قال ابن القطان: إسناده صحيح، وكلھم ثق!ات 2/228) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: في زكاة السائمة: (8(

 ). 2/366(نصب الراية: (



325 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������x�Faא��MDزאد����.�A�>زx�Faא��MDزאد����.�A�>زx�Faא��MDزאد����.�A�>زx�Faא��MDزאد����.�A�>زx�Faא��MDزאد����.�A�>زx�Faא��MDزאد����.�A�>زx�Faא��MDزאد����.�A�>زx�Faא��MDزאد����.�A�>ز������
، خالفــا ألىب حنيفــة يف )1(مــا زاد علــى النصــاب ففيــه حبســابه قــل أم  كثــر

قولــه: ال شــيء يف الزائــد حــىت يكــون أربعــني درمهــا، فيكــون منهــا درهــم، وال 
: "يف الرقــة ربــع �..لقولــه )2(فيمــا زاد علــى العشــرين حــىت يكــون أربعــة دنــانري

 )4(فعـــم، وقولـــه: "لـــيس فيمـــا دون مخـــس أواق مـــن الـــورق صـــدقة" )3(العشـــر"
فمفهومــه وجــوب الزكــاة فيهــا وفيمــا زاد عليهــا، وألــا زيــادة علــى نصــاب يف 
ذهـــب، أو ورق ميكـــن إخـــراج ربـــع عشـــرها، دليلهـــا األربعـــون درمهـــا و األربعـــة 

ب فلــم جيــز أن يكــون حــدا ومــا دنــانري، وألن األربعــة دنــانري زيــادة علــى النصــا
دوا عفوا، أصـله السـتة وألنـه نـوع مـال جيـب علـى متلفـه مثلـه فلـم يكـن فيـه 

  عفو بعد الوجوب كاحلبوب.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������xא!�ل����Lد���1א�xא!�ل����Lد���1א�xא!�ل����Lد���1א�xא!�ل����Lد���1א�xא!�ل����Lد���1א�xא!�ل����Lد���1א�xא!�ل����Lد���1א�xא!�ل����Lد���1א�������

ـــــه  )5(فأمـــــا اعتبـــــار احلـــــول : "ال زكـــــاة يف مـــــال حـــــىت حيـــــول عليـــــه �فلقول
عملت األمـة والسـلف، ، وبه )8(، وابن عمر)7(، وروي عن أىب بكر)6(احلول"

  .)9(وال خالف فيه
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������x�:;א��TaVو�n�3א��TaVوق�NO�6�N`4�_x�:;א��TaVو�n�3א��TaVوق�NO�6�N`4�_x�:;א��TaVو�n�3א��TaVوق�NO�6�N`4�_x�:;א��TaVو�n�3א��TaVوق�NO�6�N`4�_x�:;א��TaVو�n�3א��TaVوق�NO�6�N`4�_x�:;א��TaVو�n�3א��TaVوق�NO�6�N`4�_x�:;א��TaVو�n�3א��TaVوق�NO�6�N`4�_x�:;א��TaVو�n�3א��TaVوق�NO�6�N`4�_������

             ، أو )10(وال فــــرق بــــني أنــــواع اجلــــنس مــــن ذلــــك مــــن كونــــه جيــــدا أو رديئــــا
ـــــــــــــذهب أمحـــــــــــــر، أو أصـــــــــــــفر، وال بـــــــــــــني أنـــــــــــــواع صـــــــــــــفاته مـــــــــــــن                   كـــــــــــــون ال

                                                

 ). 90)، الكافي (ص 166)، الرسالة (ص 1/273)، التفريع: (1/209) انظر: المدونة: (1(
 ). 1/146)، مختصر القدوري: (47) انظر: مختصر الطحاوي (ص 2(
 ). 2/123) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: زكاة الغنم: (3(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 4(
 ). 91)، الكافي (ص 165)، الرسالة (ص 1/275)، التفريع: (1/209) انظر: المدونة: (5(
) عن الح!ارث اGع!ور ض!عفه الجمھ!ور، وأخرج!ه اب!ن ماج!ه 2/100داود في الزكاة، باب: زكاة السائمة: (أخرجه أبو ) 6(

) :H3/25)، والحديث رواه الترمــذي من حديث ابن عمر مرفوعــا وموقوفا: ( 1/571في الزكاة، باب: من استفاد ما.( 
 ). 4/103) البيھقي: (7(
 ). 4/103) البيھقي: (8(
)9N2/625)، المغنى: (49جماع (ص ) انظر: ا .( 
 ).  2/294) الردىء: ھو الذھب الذي خلط بما يردئه (انظر مواھب الجليل: 10(
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، )6(، واملصــــــوغ)5(، والغلـــــة)4(الصـــــحاح، و )3(، واملضــــــروب)2(والنقـــــار )1(التـــــرب
، إال أن يكــــــون حليــــــا للــــــبس علــــــى الوجــــــه املبــــــاح، علــــــى مــــــا )7(واملكســــــور

  .)8(سنذكره
ــــــه تعــــــاىل: ��m�m�m�m��t��s��r��t��s��r��t��s��r��t��s��rواألصــــــل يف هــــــذه اجلملــــــة قول

��z��y��x�����w��v��u��z��y��x�����w��v��u��z��y��x�����w��v��u��z��y��x�����w��v��ullll)9( ـــا، وقولـــهيعـــين: يـــؤدون زكا ،� :
اصـة، وقيـل: الـذهب ، فقيل: إن الرقة اسم للورق خ)10("يف الرقة ربع العشر"

، وال )11(: "لــيس فيمـــا دون مخــس أواق مـــن الــورق صـــدقة"�والــورق، قولـــه 
  . )12(خالف يف ذلك

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������xA�>Bوא�;:���6א��n�3א��Z8��2QאxA�>Bوא�;:���6א��n�3א��Z8��2QאxA�>Bوא�;:���6א��n�3א��Z8��2QאxA�>Bوא�;:���6א��n�3א��Z8��2QאxA�>Bوא�;:���6א��n�3א��Z8��2QאxA�>Bوא�;:���6א��n�3א��Z8��2QאxA�>Bوא�;:���6א��n�3א��Z8��2QאxA�>Bوא�;:���6א��n�3א��Z8��2Qא������
وجيمع بني الـذهب والفضـة يف الزكـاة، فـإذا كـان معـه مـن كـل واحـد منهمـا 

ن معه نصـاب دون النصاب، وأحدمها إذا ضم عدل باآلخر، كان يف معىن م
، )14(، وقــال الشــافعي: ال جيمــع بينهمــا)13(كامــل مــن أحــدمها؛ فعليــه الزكــاة

. فعم، وألما متفقـان يف املقصـود )15(: "يف الرقة ربع العشر"�ودليلنا قوله 
منهمـــا يف كومـــا أصـــوال لألمثـــان، وقيمـــا للمتلفـــات، فكـــان املالـــك ألحـــدمها  

                                                

 ). 2/600) التبر: ھو ما كان من الذھب غير مضروب (الصحاح: 1(
 ). 621) النقار: مفرد نقر، وھو القطعة المذابة من الفضة، وقبل الذوب ھي تبر (المصباح المنير: ص 2(
 ).  2/31) المضروب: ما صنع على ھيئة النقود المستعملة (لسان العرب: 3(
 ). 1/381) الصحاح: ھي التي تعتبر بالعدد، وعكسھا المكسورة (الصحاح: 4(
 ) الغلة: ما نتج زيادة بتحريك اGصل بالمبيع والشراء. 5(
 ). 4/1324) المصوغ: الذي صنع حلي للزينة (الصحاح: 6(
 التي تعتبر بالوزن. ) المكسور: ھي 7(
 ). 989)، الكافي (ص 1/388)، المقدمات: (1/209) انظر: المدونة: (8(
 . 34) سورة التوبة، ا{ية: 9(
 )، سبق تخريج الحديثين قريبا.  10(
  سبق تخريج الحديثين قريبا. )11(
  ).3/9)، المغنى: (5/401انظر: المحلي: ( )12(
 ). 166)، الرسالة (ص 1/274)، التفريع: (1/208) انظر: المدونة: (13(
 ).  49)، مختصر المزنى (ص 2/40) انظر: اGم: (14(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 15(
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م وعــرض يســاوي مائــة درهــم كاملالــك لآلخــر، وألنــه لــو كــان معــه مائــة درهــ
، وأدىن أحـــوال الـــذهب أن )1(لضـــمه إىل املائـــة، وزكـــى اجلميـــع إذا كـــان مـــديرا

يكون كالعرض، وألنه مال جيب فيه ربع عشره، فلزم ضـمه إىل مـا معـه أصـله 
  إذا كان من جنسه.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ��������xTf$��8��8;:��4و��n�3א��+)���xTf$��8��8;:��4و��n�3א��+)���xTf$��8��8;:��4و��n�3א��+)���xTf$��8��8;:��4و��n�3א��+)���xTf$��8��8;:��4و��n�3א��+)���xTf$��8��8;:��4و��n�3א��+)���xTf$��8��8;:��4و��n�3א��+)���xTf$��8��8;:��4و��n�3א��+)���������
عشـرة دراهــم، فـإذا حصــل مــن ووجـه التعــديل بينهمـا أن يقــام املثقـال بــإزاء 

، )2(اجلميع ما يكون به يف معىن املالك املئتني، أو للعشرين دينارا لزمتـه الزكـاة
مثالــــه: أن يكــــون معــــه مائــــة درهــــم وعشــــرة دنــــانري، أو مخســــة عشــــر دينــــارا 
ومخســـون درمهــــا، فـــإن قومــــت املائــــة بالـــذهب كــــان يف معـــىن املالــــك لعشــــرين 

ري بالـدراهم كانـت يف معـىن مائـة درهـم، فأمـا دينارا، وإن قومت العشرة الـدنان
إذا ضــمها إىل املائــة كــان املالــك للمــائتني، ولــو كــان معــه مائــة درهــم وتســعة 
دنانري وتسعة دنانري تساوي مائة درهم مل يضـمها إليهـا؛ ألن ذلـك أكثـر مـن 

  املثقال بعشرة دراهم.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJ��������xZ��2lא�Z��aא��?��A�>Bאج�א�NY0�WVوxZ��2lא�Z��aא��?��A�>Bאج�א�NY0�WVوxZ��2lא�Z��aא��?��A�>Bאج�א�NY0�WVوxZ��2lא�Z��aא��?��A�>Bאج�א�NY0�WVوxZ��2lא�Z��aא��?��A�>Bאج�א�NY0�WVوxZ��2lא�Z��aא��?��A�>Bאج�א�NY0�WVوxZ��2lא�Z��aא��?��A�>Bאج�א�NY0�WVوxZ��2lא�Z��aא��?��A�>Bאج�א�NY0�WVو������

كـل واحـد مـن النـوعني منـه؛ فـإن أراد أن خيـرج عـن أحـدمها مــن   وخيرج عـن
اآلخر جاز له ذلك، وال يكون ذلك فيـه قيمـة، وإمنـا يكـون بـدال أن أحـدمها 

  يف معىن اآلخر فيما له إيراد يقوم مقامه وينوب منابه.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJ��������xZ.�2:@א�?.�A�>Bאج�א�NY0���;�>xZ.�2:@א�?.�A�>Bאج�א�NY0���;�>xZ.�2:@א�?.�A�>Bאج�א�NY0���;�>xZ.�2:@א�?.�A�>Bאج�א�NY0���;�>xZ.�2:@א�?.�A�>Bאج�א�NY0���;�>xZ.�2:@א�?.�A�>Bאج�א�NY0���;�>xZ.�2:@א�?.�A�>Bאج�א�NY0���;�>xZ.�2:@א�?.�A�>Bאج�א�NY0���;�>������

  : )3(ثة أوجهواختلف أصحابنا يف كيفية اإلخراج على ثال
  فقيل: بالقيمة، قلت أم كثرت، وهذا قول ابن املواز.

                                                

 ) مديرا: مصطلح عند المالكية، يعنون به: أن العين تدار وتعرض للبيع، H لMدخار أو اHقتناء. 1(
 ). 91-90، الكافي (ص )166)، الرسالة (ص 1/274)، التفريع: (1/208) انظر: المدونة: (2(
 ). 89)، الكافي (ص 166)، الرسالة (ص 275-1/274)، التفريع: (209-1/208) انظر: المدونة: (3(
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وقيــل: مــا مل يــنقص عــن املثقــال بعشــرة دراهــم، فــإن نقــص مل يــنقص منــه، 
  وإن زاد أخرج الزائد؛ ألن الغرض بذلك االحتياط.

وقيـــل: بالتعــــديل علـــى حســــاب املثقـــال بعشــــرة دراهـــم، ذكــــره الشـــيخ أبــــو 
  عن بعض أصحابنا. )1(بكر

فوجـــه األول: فألنـــه معاوضـــة يف حـــق الغـــري، فكانـــت بالقيمـــة أصـــله ســـائر  
  املعاوضات.

ووجــه الثــاين: أن األصــل إخــراج النــوع مــن نوعــه، وإمنــا ســومح يف أن خيــرج 
عن أحدمها من اآلخر، فيجب أن تكون املساحمة على وجه ال يدخل الضرر 

نقص، ورجــع بــه علــى املســاكني، فــإذا عــاد بنقصــانه عــن القيمــة الشــرعية مل يــ
  إىل أصله، وإن زاد لزم إخراج الزائد.

ووجــه الثالــث: هــو أن اإلخــراج يف هــذا املوضــع فــرع ألصــل الضــم وإجيــاب 
  اجلميع، فإذا كان أصل اجلميع هو بالتعديل، فكذلك اإلخراج، واهللا أعلم.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJ��������x�Fa�6א��ISن�א���F�aא�x�Fa�6א��ISن�א���F�aא�x�Fa�6א��ISن�א���F�aא�x�Fa�6א��ISن�א���F�aא�x�Fa�6א��ISن�א���F�aא�x�Fa�6א��ISن�א���F�aא�x�Fa�6א��ISن�א���F�aא�x�Fa�6א��ISن�א���F�aא�������
يف العــادة  )2(ر وجيــرى الــوازنإذا كــان النصــاب ناقصــا نقصــانا يســريا ال يــؤث

والعــــــرف جــــــازت املســــــاحمة بــــــه، ووجبــــــت فيــــــه الزكــــــاة، خالفــــــا ألىب حنيفــــــة 
، وألن ذلـــك إذا كـــان غـــري )4(: "يف الرقـــة ربـــع العشـــر"�لقولـــه  )3(والشـــافعي

مـــؤثر يف العـــادة كـــان حكمـــه كحكـــم مـــا مل يـــنقص، وألن مـــا هـــذه ســـبيله ال 

                                                

محم!!د ب!!ن عب!!د هللا ب!!ن محم!!د ب!!ن ص!!الح التميم!!ي اGبھ!!ري، ش!!يخ المالكي!!ة ب!!العراق ف!!ي  أب99و بك99ر اxبھ99ري:) 1(
وأثنى عليه، جمع بين القراءات وعلو اNس!ناد، عصره، أخذ عن أبى الفرج، وابن كثير، حدث عنه الدارقطني 

 ). 5/462، تاريخ بغداد: 16/331ھـ) (سير أعMم النبMء:  375والفقه الجيد، (ت 
) معناه: النقص اليسير في جميع الموازين كالحبتين وما جرى عادة النــاس أن يتسامحـ!ـوا في!ه ف!ي البيعـ!ـات، 2(

 ). 1/273وغيرھا. (انظر: التفريع: 
 ). 65-64)، اNقناع (ص 266-2/264) تحفة الفقھاء: (3(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 4(
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عفــــوا كــــاختالف املكاييــــل، اعتبــــار بــــه يف بــــاب تعلــــق األحكــــام، بــــل يكــــون 
  . )1(ونقصان العشر حبات والعشرين حبة يف األوسق مما ال ينضبط يف الكيل

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJل�.�?�<��2ل����������������!��O���Faא��W�8�1�2f)ل�.�?�<��2ل�������0ذא�0����4"�א@�ل�.�ل��!��O���Faא��W�8�1�2f)ل�.�?�<��2ل�������0ذא�0����4"�א@�ل�.�ل��!��O���Faא��W�8�1�2f)ل�.�?�<��2ل�������0ذא�0����4"�א@�ل�.�ل��!��O���Faא��W�8�1�2f)ل�.�?�<��2ل�������0ذא�0����4"�א@�ل�.�ل��!��O���Faא��W�8�1�2f)ل�.�?�<��2ل�������0ذא�0����4"�א@�ل�.�ل��!��O���Faא��W�8�1�2f)ل�.�?�<��2ل�������0ذא�0����4"�א@�ل�.�ل��!��O���Faא��W�8�1�2f)ل�.�?�<��2ل�������0ذא�0����4"�א@�ل�.�ل��!��O���Faא��W�8�1�2f)0ذא�0����4"�א@�ل�.�ل�
x�Faא�x�Faא�x�Faא�x�Faא�x�Faא�x�Faא�x�Faא�x�Faא�������

وإذا كان معـه مـال يقصـر عـن النصـاب فأفـاد إليـه فائـدة مت ـا نصـابا ضـم 
، هـذا إذا كانـت الفائـدة مـن غـري )2(حلول الثـاين األول إىل الثاين وزكى اجلميع

ربح األول وذلك ألن احلول ال يثبت للمال، إال بأن يكون نصـابا أو مسـندا 
إىل نصــاب، وهــذا معــدوم يف مســألتنا، فوجــب اســتئناف احلــول مــن يــوم أفــاد 

  اآلخرة؛ ألن من ذلك الوقت ثبت للمال حكم احلول بكمال النصاب.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJ��������#0ذא�<�ن�א#0ذא�<�ن�א#0ذא�<�ن�א#0ذא�<�ن�א#0ذא�<�ن�א#0ذא�<�ن�א#0ذא�<�ن�א#0ذא�<�ن�אx�Fa��8وא�[�'��دون�א��F'ول�x�Fa��8وא�[�'��دون�א��F'ول�x�Fa��8وא�[�'��دون�א��F'ول�x�Fa��8وא�[�'��دون�א��F'ول�x�Fa��8وא�[�'��دون�א��F'ول�x�Fa��8وא�[�'��دون�א��F'ول�x�Fa��8وא�[�'��دون�א��F'ول�x�Fa��8وא�[�'��دون�א��F'ول�������

فإن كانت األوىل نصابا والثانية دون النصـاب زكـى األوىل حللوهلـا ومل يضـم 
لقولـــه: "ال زكـــاة يف مـــال حـــىت   )3(الثانيـــة إليهـــا، خبـــالف مـــا نقولـــه يف املاشـــية

، وألا فائدة من غري أصل املال الذي عنده فيمـا زكاتـه )4(حيول عليه احلول"
م يضـم إىل األول أصـله إذا كــان األول دون النصـاب، وبــذلك ربـع عشـره، فلــ
  فارق املاشية. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJ��������x1X#ل�א�¬�M>B)�1وX#��8(:+�0"�אNא�x1X#ل�א�¬�M>B)�1وX#��8(:+�0"�אNא�x1X#ل�א�¬�M>B)�1وX#��8(:+�0"�אNא�x1X#ل�א�¬�M>B)�1وX#��8(:+�0"�אNא�x1X#ل�א�¬�M>B)�1وX#��8(:+�0"�אNא�x1X#ل�א�¬�M>B)�1وX#��8(:+�0"�אNא�x1X#ل�א�¬�M>B)�1وX#��8(:+�0"�אNא�x1X#ل�א�¬�M>B)�1وX#��8(:+�0"�אNא�������

وربح املال مضـموم إىل أصـله معتـرب حبولـه كـان األصـل نصـابا، أو دونـه إذا 
مت نصابا برحبه أو بنتاجه إن كان ماشية؛ ألنه ربح مال جتـب يف عينـه الزكـاة، 

  .)5(فكان حكمه يف احللول حكم أصله، كما لو كان األصل نصابا

                                                

 ) في (ق): الكل. 1(
 ). 93-92)، الكافي (ص 167)، الرسالة (ص 1/274)، التفريع: (1/209) انظر: المدونة: (2(
 ). 1/145)، مختصر القدوري: (49) انظر: مختصر الطحاوي (ص 3(
 قريبا.  ) سبق تخريج الحديث4(
 ). 167)، الرسالة (ص 1/274)، التفريع: (210-1/209) انظر: المدونة: (5(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJ��������x�C8�V�1و�,�A�>Bאج�א�NY0x�C8�V�1و�,�A�>Bאج�א�NY0x�C8�V�1و�,�A�>Bאج�א�NY0x�C8�V�1و�,�A�>Bאج�א�NY0x�C8�V�1و�,�A�>Bאج�א�NY0x�C8�V�1و�,�A�>Bאج�א�NY0x�C8�V�1و�,�A�>Bאج�א�NY0x�C8�V�1و�,�A�>Bאج�א�NY0������
 )3(، خالفــا ألىب حنيفــة والشــافعي)2(إخــراج الزكــاة قبــل وجوــا )1(وال جيــوز

لقوله: "ال زكاة يف مال حىت حيول عليـه احلـول؛ ألنـه تقـدمي الزكـاة علـى بعـض 
علــى النصــاب؛ وألنــه تقــدمي الزكــاة علــى وقــت  شــروط وجوــا كمــا لــو قــدمها

وجوا كما لو قدمها حلولني أو ثالثـة؛ وألـا أحـد األركـان الـيت بـين اإلسـالم 
  عليها فتقدميها على وقت وجوا ال يسقط الفرض، أصله الصوم واحلج.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJ��������x/אN�;0"�א���<�F)0�1�,و��CVאNY0�
$8�A�>Bא���g�x/אN�;0"�א���<�F)0�1�,و��CVאNY0�
$8�A�>Bא���g�x/אN�;0"�א���<�F)0�1�,و��CVאNY0�
$8�A�>Bא���g�x/אN�;0"�א���<�F)0�1�,و��CVאNY0�
$8�A�>Bא���g�x/אN�;0"�א���<�F)0�1�,و��CVאNY0�
$8�A�>Bא���g�x/אN�;0"�א���<�F)0�1�,و��CVאNY0�
$8�A�>Bא���g�x/אN�;0"�א���<�F)0�1�,و��CVאNY0�
$8�A�>Bא���g�x/אN�;0"�א���<�F)0�1�,و��CVאNY0�
$8�A�>Bא���g�������
وجبت عليه من غري تفريط فهلكـت قبـل أن يوصـلها  إذا أخرج الزكاة حني

إىل الفقـــراء مل يضـــمن، وكـــذلك إن وجبـــت عليـــه، فهلـــك املـــال قبـــل إمكـــان 
؛ ألن الزكــــاة )5(، خالفــــا ملــــن ضــــمنه يف الوجــــه األول)4(اإلخــــراج؛ مل يضــــمن

متعلقـــة بـــالعني دون الّذمـــة، وال تنتقـــل إىل الذمـــة إال بتفـــريط؛ وألن إخراجهـــا 
نته فهـو مـؤمتن عليهـا، فكـان كالسـاعي تتلـف الزكـاة بيـده؛ ألن موكول إىل أما

يده يد أمانة؛ وألنا قد اتفقنا على أن املال لو هلك بعد حلول احلـول، وقبـل 
إمكــان األداء مل يلزمــه شــيء؛ فكــان تلــف الزكــاة بعــد إفرادهــا مــن املــال وقبــل 

  ل.كتلفها مع مجلة املا  –إذا مل يكن بتفريط  –وصوهلا إىل الفقراء 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJ��������x�C8�Vو,\�و�?��A�>Bאج�א�NY0�IY��x�C8�Vو,\�و�?��A�>Bאج�א�NY0�IY��x�C8�Vو,\�و�?��A�>Bאج�א�NY0�IY��x�C8�Vو,\�و�?��A�>Bאج�א�NY0�IY��x�C8�Vو,\�و�?��A�>Bאج�א�NY0�IY��x�C8�Vو,\�و�?��A�>Bאج�א�NY0�IY��x�C8�Vو,\�و�?��A�>Bאج�א�NY0�IY��x�C8�Vو,\�و�?��A�>Bאج�א�NY0�IY��������

إذا أخــــر إخــــراج الزكــــاة عــــن وقــــت وجوــــا قــــادرا علــــى إخراجهــــا؛ تعلقــــت 
، خالفـــا ألىب حنيفـــة يف قولـــه: إنـــه ال )6(بذمتـــه، ومل تســـقط عنـــه بتلـــف مالـــه

                                                

 ) في (م): وH يجب. 1(
 ). 100)، الكافي (ص 1/275)، التفريع: (1/243) انظر: المدونة: (2(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 3(
 ). 100)، الكافي (ص 1/275)، التفريع: (1/294) انظر: المدونة: (4(
، مس!ائل اNم!ام 69، اNقن!اع ص 1/52) ھذا القول ھو أح!د ق!ولي الش!افعي إح!دى ال!روايتين ع!ن أحم!د (اGم: 5(

 ). 46، مختصر الخرقى ص 155أحمد ض 
 ). 100-99)، الكافي (ص 1/275) انظر: التفريع: (6(
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ألنـــه حـــبس الزكـــاة بعـــد وجوـــا وقدرتـــه علـــى أدائهـــا فوجـــب أن  )1(يضـــمنها
البه فلم يفعل؛ وألنه عاص بتأخريهـا، ألـا واجبـة علـى يضمنها، أصله إذا ط

  الفور، فإذا أخرها؛ ضمنها وتعلقت بذمته.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717JJJJJJJJ��������x�8N8��C���O��$DS8א!�ل��W�D�5��8ل���F'ع��L8א�?.x�8N8��C���O��$DS8א!�ل��W�D�5��8ل���F'ع��L8א�?.x�8N8��C���O��$DS8א!�ل��W�D�5��8ل���F'ع��L8א�?.x�8N8��C���O��$DS8א!�ل��W�D�5��8ل���F'ع��L8א�?.x�8N8��C���O��$DS8א!�ل��W�D�5��8ل���F'ع��L8א�?.x�8N8��C���O��$DS8א!�ل��W�D�5��8ل���F'ع��L8א�?.x�8N8��C���O��$DS8א!�ل��W�D�5��8ل���F'ع��L8א�?.x�8N8��C���O��$DS8א!�ل��W�D�5��8ل���F'ع��L8א�?.������������

إذا حـــال احلـــول علـــى نصـــاب عنـــده فلـــم خيـــرج زكاتـــه حـــىت ابتـــاع بـــه ســـلعة 
الـربح؛ ألن الـربح مل حيـل عليـه فباعها بربح؛ فإنه يزكـي املـال األول، وال يزكـي 

؛ ألنــــه إمنـــا يبيعـــه قبـــل تقـــرر الوجــــوب يف )2( احلـــول، وال يكـــون تابعـــا ألصـــله
األصل، فلم يصح أن يتبعه ربح معدوم يف ذلك الوقت ووجد يف ثاين حال، 
وإذا ثبت ذلك وجب أن يزكى املال األول مث يزكيه للعام الثاين مع رحبه سواء 

ام األول، ألن احلـــول قـــد حـــال عليهمـــا فصـــادفهما مـــا أخـــرج عنـــه الزكـــاة للعـــ
  الوجوب.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJ��������x?)
������ز<��Aא�
(?xز<��Aא�
(?xز<��Aא�
(?xز<��Aא�
(?xز<��Aא�
(?xز<��Aא�
(?xز<��Aא�
(?xز<��Aא�

الدين مسقط للزكاة عن مقدار ما قابله من العـني دون احلـرث واملاشـية، مث 
ينظر فيما زاد على ذلك، فـإن كـان نصـابا زكـاه، فـإن قصـر عـن النصـاب فـال 

عليـــه فيكـــون عليهـــا  زكـــاة فيـــه، مثالـــه: أن يكـــون معـــه ثلثمائـــة درهـــم وال ديـــن
زكاــا ســبعة دراهــم ونصــف، فــإذا كــان عليــه ديــن مائــة درهــم أقــام بإزائــه مــن 
الثلثمائــة مائــة، مث زكــى عــن مــائتني، وإن كــان أصــل مــا معــه مــائتني أقــام منهــا 
بـــإزاء الـــدين مائـــة، مث ال زكـــاة عليـــه يف البـــاقي، وكـــذلك لـــو كـــان عليـــه مخســـة 

النصاب، وسواء كـان الـدين مـن جـنس  دراهم مل يزك الباقي؛ ألنه يقصر عن
، وكـل هــذا خالفـا للشــافعي يف قولـه: إن الــدين )3(العـني، أو مــن غـري جنســها

                                                

 ). 1/146) انظر: مختصر القدوري: (1(
 ). 110)، الكافي (ص 275-1/274)، التفريع: (210-1/209) في جملة ھذه اGحكام انظر: المدونة: (2(
-94، الك!افي (ص 167)، الرسالة (ص 1/276)، التفريع: (1/234في جملة ھذه اGحكام انظر: المدونة: () 3(

95  .( 
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، ملــا روى أصــحابنا عــن عمــري بــن )1(ال تــأثري لــه يف إســقاط الزكــاة عــن العــني
قــال: "إذا كــان للرجــل ألــف  �، عــن نــافع عــن ابــن عمــر أن النــيب )2(عمــران

؛ وألن الــدين قــد أخــذ عوضــه، )3(زكــاة عليــه"درهــم وعليــه ألــف درهــم؛ فــال 
  والزكاةمل يؤخذ عوضها فكان الدين مقدما على الزكاة كما قدم على املرياث.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1919JJJJJJJJxA�>B���0�6ط�א��?)
������א�;Nق��Z8א�$�Zوא@����dوא!�I`���6��Nא�
(?����0�6ط�א�xA�>Bא�;Nق��Z8א�$�Zوא@����dوא!�I`���6��Nא�
(?����0�6ط�א�xA�>Bא�;Nق��Z8א�$�Zوא@����dوא!�I`���6��Nא�
(?����0�6ط�א�xA�>Bא�;Nق��Z8א�$�Zوא@����dوא!�I`���6��Nא�
(?����0�6ط�א�xA�>Bא�;Nق��Z8א�$�Zوא@����dوא!�I`���6��Nא�
(?����0�6ط�א�xA�>Bא�;Nق��Z8א�$�Zوא@����dوא!�I`���6��Nא�
(?����0�6ط�א�xA�>Bא�;Nق��Z8א�$�Zوא@����dوא!�I`���6��Nא�
(?����0�6ط�א�xA�>Bא�;Nق��Z8א�$�Zوא@����dوא!�I`���6��Nא�
والفــرق بــني العــني واملاشــية واحلــرث مــن وجهــني: أحــدمها: أن زكــاة احلــرث 

إىل اإلمام، فلو قبل قول أرباا إن علـيهم ديونـا ألدى ذلـك إىل تـرك  واملاشية
إخراج الزكـاة، فُحسـم البـاب مبنعـه، ولـيس كـذلك الـذهب والفضـة ألن زكاـا 
موكولــة إىل أرباــا، والثــاين: أن احلــرث واملاشــية، أمــوال ظــاهرة، ولــيس كــذلك 

  الذهب والفضة؛ ألا ختفي وتبطن.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2020JJJJJJJJ4د���������Z8��2Q4دא�Z8��2Q4دא�Z8��2Q4دא�Z8��2Q4دא�Z8��2Q4دא�Z8��2Q4دא�Z8��2Q4دא�Z8��2Qאx?)
������א/�א��A�>Bوא�
(?xא/�א��A�>Bوא�
(?xא/�א��A�>Bوא�
(?xא/�א��A�>Bوא�
(?xא/�א��A�>Bوא�
(?xא/�א��A�>Bوא�
(?xא/�א��A�>Bوא�
(?xא/�א��A�>Bوא�

وإن كــان عنــده مــن العــروض مــا فيــه وفــاء بدينــه جعــل الــدين يف العــروض 
وزكى مـا يف يديـه مـن العـني إن كـان نصـابا، وإن كـان دينـه أكثـر مـن عروضـه 
أقــام مــن العــروض بــإزاء قيمتهــا مــن الــدين، مث ضــم إىل ذلــك ممــا يف يديــه مــن 

، وكـل هـذا خالفـا )4(كـان نصـابا  العني ما يقوم بتمام دينـه، مث زكـى البـاقي إن
ألىب حنيفة يف قوله: إن الدين جيعل يف العني وال جيعل يف العـروض، ويسـقط 

، ودليلنا إذا جعلنا الـدين بـإزاء العـروض أمكـن اجلمـع بـني أداء الزكـاة )5(الزكاة
والـدين فكـان أوىل مــن إسـقاط أحـدمها بــاآلخر أصـله إذا كـان معــه مـن العــني 

                                                

 ). 52-51)، مختصر المزنى (ص 1/51) انظر: اGم: (1(
 ). 1725-4ميزان: الحنفي البصري، في حديثه وھم وغلط (لسان ال عمير بن عمران) 2(
 ).  5/1725) ھذا الحديث عن عمير بن عمران، وھو يحدث بالبواطيل (الكامل في ضعفاء الرجال: 3(
 ). 95-194)، الكافي (ص 1/276)، التفريع: (1/234) انظر: المدونة: (4(
 ). 275-2/274)، تحفة الفقھاء: (1/137) انظر: مختصر القدوري: (5(
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ل معـــه نصـــاب، وألن العـــروض نـــوع مـــن املـــال مـــأمون، مـــا يفـــي بدينـــه ويفضـــ
  .)1(فجاز أن يفعل يف الدين أصله العني

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2121JJJJJJJJ��������x?)
������א�$Nوض�א@��.��8زא/�א�
(?xא�$Nوض�א@��.��8زא/�א�
(?xא�$Nوض�א@��.��8زא/�א�
(?xא�$Nوض�א@��.��8زא/�א�
(?xא�$Nوض�א@��.��8زא/�א�
(?xא�$Nوض�א@��.��8زא/�א�
(?xא�$Nوض�א@��.��8زא/�א�
(?xא�$Nوض�א@��.��8زא/�א�
والعــروض الــيت يقيمهــا بــإزاء الــدين هــي مــا يســتغىن عنــه غالبــا، ويبــاع عليــه     

 )2(د لـهيف دينه دون ما ال مندوحة له عنه من ثيابه اليت تسرت عورتـه، ومـا البـ
، وما جرى جمرى ذلك، وكذلك كسوة مجعته )3(منه من لباس وحصري وغطاء

الــيت ال يبلــغ مثنهــا ذلــك املبلــغ، وكــذلك منزلــه إذا كــان قريبــا للــثمن، وكــان ذا 
ومل يكــــن لــــه خطــــر وبــــال، فهــــذا ال حيســــب يف دينــــه، وحيســــب مــــا  )4(عيــــال
  . )5(عداه

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2222JJJJJJJJ��������xn��f@��8א�L>�6�?)
�������1$Vא�
(?���8�L>�6א@�1$Vxn��fא�
(?���8�L>�6א@�1$Vxn��fא�
(?���8�L>�6א@�1$Vxn��fא�
(?���8�L>�6א@�1$Vxn��fא�
(?���8�L>�6א@�1$Vxn��fא�
(?���8�L>�6א@�1$Vxn��fא�
(?���8�L>�6א@�1$Vxn��fא�
كــان عليــه ديــن ولــه مكاتــب جعــل الــدين يف كتابتــه وأدى الزكــاة عـــن   وإذا

؛ ألن الكتابة يف معىن املـال؛ ألنـه يبيعهـا إذا أراد ويـؤدي الـدين منهـا، )6(عينه
وإن كــان لــه مــدبر فــاختلف أصــحابنا فمــنهم مــن قــال: جيعــل الــدين يف قيمــة 

ل: يف قيمـة عبـد، ومـنهم مـن قـا )8(؛ ألنـه لـو قتـل لوجبـت قيمتـه قيمـة)7(رقبته
خدمته؛ ألن السيد ال ميلك منه إال اخلدمة، وإن كان لـه ديـن علـى ثقـة ملـئ 

  غري منكر جعل دينه فيه وأخرج الزكاة من عينه.
  

                                                

 وGن العروض نوع من المال مأمون، فجاز أن يجعل في الدين ويزكي العين.  ):1/182) في اNشراف (1(
 ) له: سقطت من (ق). 2(
 ) في (ق): عصارة. 3(
 ) ذاعنا في (ق). 4(
 ). 95)، الكافي (ص 1/276)، التفريع: (1/234) انظر: المدونة: (5(
 ). 1/276)، التفريع: (235-1/234) انظر: المدونة: (6(
 ). 1/276ل ابن القاسم (التفريع: ) ھذا في قو7(
 ) لفظ قيمة سقط من (ق). 8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2323JJJJJJJJ��������x?Pא
������ز<��A.�ل�א�
אx?Pز<��A.�ل�א�
אx?Pز<��A.�ل�א�
אx?Pز<��A.�ل�א�
אx?Pز<��A.�ل�א�
אx?Pز<��A.�ل�א�
אx?Pز<��A.�ل�א�
אx?Pز<��A.�ل�א�
، خالفـــــــا )1(الـــــــدين ال جتـــــــب فيـــــــه الزكـــــــاة وإن أقـــــــام ســـــــنني حـــــــىت يقـــــــبض

غــريه عنــه، وال ســبيل إىل ؛ ألن اهللا أوجــب زكــاة املــال منــه ال مــن )2(للشــافعي
ذلــك إال بقبضــه، وألن الديــة ومــال الكتابــة ال زكــاة فيهمــا، وإن أقامــا ســنني، 

  وكذلك الدين على معسر؛ ألن ذلك يف الذمة، فكذلك سائر الديون.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2424JJJJJJJJ��������xن�)
�������S,4م�א�
(�ن�S,4xم�א�
(�ن�S,4xم�א�
(�ن�S,4xم�א�
(�ن�S,4xم�א�
(�ن�S,4xم�א�
(�ن�S,4xم�א�
(�ن�S,4xم�א�

: منهــا مــا كــان أصــله يف يــده عينــا، مث يصــري )3(الــديون علــى ثالثــة أضــرب
أن يكون مع رجل ألف درهم فيقرضها مـن رجـل، أو يبتـاع دينا، وذلك مثل 

ــا عرضــا، ويبيعــه مــن رجــل بــدين فيقــيم ذلــك يف ذمــة املقــرتض أو املشــرتي 
  سنة، أو سنني عدة، فهذا إذا قبضه زكاه ساعة قبضه لسنة واحدة.

ومنهـــا مـــا يكـــون ابتـــداؤه فائـــدة إمـــا مبـــرياث، أو هبـــة، أو صـــدقة، أو أرش 
، فهذا إذا قبض استقبل )4(هر، أو مثن سلعة كانت لقنيةجناية، أو دية، أو م

  له احلول.
والفــرق بــني القســم األول  وديــن املــدين، وهــذا لــه حكــم نــذكره فيمــا بعــد.

والثاين أن األول كـان قـد حصـل معـه عينـا يف طـريف احلـول، وال اعتبـار بكونـه 
جير حكم  دينا يف تضاعيفه، ويف الثاين مل حيصل له عينا إال دفعة واحدة فلم

  الزكاة فيه.
��������
��������
��������

                                                

 ). 2761)، الرسالة: (1/278) انظر: التفريع: (1(
 ). 69)، اNقناع (ص 2/51) انظر: اGم: (2(
 ). 94-93)، الكافي (ص 167)، الرسالة (ص 277-1/276)، التفريع: (1/234) انظر: المدونة: (3(
 ). 6/2467لسلعة كي يملكھا ينتفع بھا، H للتجارة (الصحاح: ) القنية: ھي أن يشتري ا4(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2525JJJJJJJJ��������x�C�O�A�>Bא��n���.وض�وN$م�א��S,4x�C�O�A�>Bא��n���.وض�وN$م�א��S,4x�C�O�A�>Bא��n���.وض�وN$م�א��S,4x�C�O�A�>Bא��n���.وض�وN$م�א��S,4x�C�O�A�>Bא��n���.وض�وN$م�א��S,4x�C�O�A�>Bא��n���.وض�وN$م�א��S,4x�C�O�A�>Bא��n���.وض�وN$م�א��S,4x�C�O�A�>Bא��n���.وض�وN$م�א��S,4������
: منهــا مــا ال جتــب الزكــاة فيــه بوجــه، وهــو مــا )2(علــى ضــربني )1(والعــروض

أريــد للقنيــة، ومل يــرد للتجــارة، وذلــك كالثيــاب للــبس، واخليــل للركــوب والرقيــق 
خــــالف يف  للخدمــــة، وكــــل مــــا عــــدا الــــذهب والفضــــة واحلــــرث واملاشــــية، وال

، خالفـــــا )4(، ومنهـــــا مـــــا يـــــراد بـــــه التجـــــارة، فتجـــــب الزكـــــاة يف قيمتـــــه)3(هـــــذا
. وألن )7(قل لـه: "أد زكـاة الـرب" �أن رسول اهللا  )6(، ملا رواه أبو ذر)5(لداود

يف إسقاط الزكـاة عنـه ذريعـة إىل سـقوط الزكـاة يف أكثـر األمـوال؛ ألن كـل مـن 
  تسقط الزكاة عنه.خاف أن يؤدي الزكاة ابتاع بالعني عرضا ف

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2626JJJJJJJJ��������xA��KLD�����Gوض�א�N$�6א��A�>Bא�xA��KLD�����Gوض�א�N$�6א��A�>Bא�xA��KLD�����Gوض�א�N$�6א��A�>Bא�xA��KLD�����Gوض�א�N$�6א��A�>Bא�xA��KLD�����Gوض�א�N$�6א��A�>Bא�xA��KLD�����Gوض�א�N$�6א��A�>Bא�xA��KLD�����Gوض�א�N$�6א��A�>Bא�xA��KLD�����Gوض�א�N$�6א��A�>Bא�������
  وإذا اشرتى العروض بنية التجارة ثبت احلكم فيه:

فإذا باعه بعد حول أو أحوال زكاه، لسنة واحـدة إن كـان أصـله عينـا، وإن 
كـــان ملكهـــا عروضـــا مبـــرياث أو هبـــة أو غـــري ذلـــك، فمكـــث عنـــده حـــوال أو 

يســــتأنف احلــــول مــــن يــــوم باعهــــا، وحكمهــــا حكــــم  أحــــواال، مث باعهــــا، فإنــــه
  الدين، وهذا الذي ذكرناه، هو ملن يعرف حول ما يبيعه.

                                                

، 404) ھي اGمتعـة التي H يدخلھـا كيـ!ـل، وH وزن وH تك!ـون حيوانـ!ـا، وH عقـ!ـارا (المص!باح المني!ر ص 1(
 ). 1/339والفواكه الدواني: (

 ). 98-97، الكافي (ص )167-166)، الرسالة (ص 1/280)، التفريع: (231-1/230) انظر: المدونة: (2(
 ).3/30)، المغني: (51) انظر: اNجماع (ص 3(
 ). 98)، الكافي (ص 167)، الرسالة (ص 1/280) انظر: التفريع: (4(
 ). 3/30)، المغنى: (356-5/347)، المحلي: (6/44) انظر: المجموع (5(
Gول!ين م!ن نجب!اء أص!حاب محم!د جندب بن جنادة الغفاري، وقيل: جندب ب!ن س!كن، أح!د الس!ابقين ا أبو ذر:) 6(

، كان يفتي في خMفة أبى بكر وعمر وعثمان، روى عنه، ابن عباس، وأنس وغيرھم، كان رأسا في الزھد �
 ). 4/219)، طبقات ابن سعد: 2/46(سير أعMم النبMء: 

 �ل هللا )، وع!ن اب!ى ذر: أن رس!و3/233)، والسيوطي في ال!در المنث!ور: (3/213) أخرجه ابن أبى شيبة: (7(
ق!!ال: ف!!ي اNب!!ل ص!!دقتھا، وف!!ي الغ!!نم ص!!دقتھا، و ف!!ي البق!!ر ص!!دقتھا، وف!!ي الب!!ر ص!!دقتھا... أخرج!!ه أحم!!د: 

)، 1/338)، والح!!اكم: (4/174)، والبيھق!!ي: (2/101)، الترم!!ذي ف!!ي العل!!ل المف!!رد، وال!!دارقطني: (5/179(
 ).  5/35جتھد: (وأحد سنديه عنده على شرط الصحيح (الھداية في تخريج أحاديث بداية الم
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فأمـا املــدير فإنـه يزكــى يف كـل ســنة، وصــفة املـدير مثــل سـائر التجــارة الــذين 
  يديرون البيع والشراء والتجارة، فال ينضبط هلم حول ما يبيعونه أو يشرتونه.

عــل لنفســه شــهرا معلومــا مــن الســنة لزكاتــه، فالوجــه فــيمن هــذه صــفته أن جي
فينظــر مـــا معـــه مـــن العــني ومـــا عنـــده مـــن العــروض فيقومـــه ويضـــمه إىل عينـــه، 
وكــذلك مــا لـــه مــن ديــن، فـــإذا عــرف مجيــع ذلـــك، نظــر فــإن كـــان عليــه ديـــن 
اسقط مبقداره من اجلملة وزكى الباقي إن كان نصابا، وإن مل يكن عليـه ديـن 

  زكى ما معه.
ذه اجلملة أنا لو مل نفعل ذلك لكان البد مـن أحـد أمـرين: والدليل على ه

إمـــا أن ال يـــؤدي أصـــال زكـــاة أو أن يكلـــف ضـــبط حـــول لكـــل عـــرض عنـــده، 
ففي األول ذريعة إلسقاط الزكاة، ويف الثاين تكليف ما ال يقدر عليه وال جيد 

  . )1(سبيال إليه فلم يبق إال ما قلناه
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2727JJJJJJJJ��������x�Faدون�א��?)
x,���א��Faدون�א��?)
x,���א��Faدون�א��?)
x,���א��Faدون�א��?)
x,���א��Faدون�א��?)
x,���א��Faدون�א��?)
x,���א��Faدون�א��?)
x,���א��Faدون�א��?)
������,���א�

، خالفــا ألىب حنيفــة يف )2(قــبض مــن دينــه دون النصــاب فــال زكــاة عليــه إذا
، ولغـــريه يف قولـــه: يزكـــي القليـــل )3(قولـــه: إن قـــبض أربعـــني درمهـــا أخـــرج درمهـــا

والكثــري، ألن ملكــه قاصــر عــن نصــاب فأشــبه مــن ملــك يف االبتــداء أقــل مــن 
نا عليـه أنـه نصاب وألنا قد بينا أن الدين ال تلزم فيه الزكاة حىت يقبض، ودليل

ال جيب أن خيرج عن املال مـن غـريه، فلـو أوجبنـا عليـه إذا قـبض عشـرة دنـانري 
أن يزكي عنها جلاز أن ال يقبض غريها فيـؤدي ذلـك إىل أن الزكـاة جتـب عليـه 

  فيما دون النصاب.
  

                                                

 ). 167)، الرسالة (ص 1/280)، التفريع: (233-1/230) في جملة ھذه اGحكام انظر: المدونة: (1(
 ). 94)، الكافي (ص 167)، الرسالة (ص 1/278) انظر: التفريع: (2(
 ). 51) انظر: مختصر الطحاوي (ص 3(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2828JJJJJJJJ��������xcI{4و��?)
�.?�א��Faא���D2f��6xcI{4و��?)
�.?�א��Faא���D2f��6xcI{4و��?)
�.?�א��Faא���D2f��6xcI{4و��?)
�.?�א��Faא���D2f��6xcI{4و��?)
�.?�א��Faא���D2f��6xcI{4و��?)
�.?�א��Faא���D2f��6xcI{4و��?)
�.?�א��Faא���D2f��6xcI{4و��?)
�.?�א��Faא���D2f��6������
معـه مـا قبضـه مـن دينــه  )2(كـان عنـده مـال، فـدخل عليـه احلـول يـتم  )1(فـإن

، ألنه مالـك لنصـاب قـد حـال )3(إذا ضم إليه نصابا ضمه إليه، وزكى اجلميع
عليه احلول، حصل عيناً يف يده طرىف احلول فأشبه ما حيـول عليـه احلـول وهـو 

  ، وكذلك يضم إليه ما خرج له من معدن.)4(يف يده
دونـه، فـإن   فإذا ثبت هذا فال خيلو ما يقبضـه مـن دينـه أن يكـون نصـابا أو

كــان نصــابا زكتــه، مث يزكــي مــا يقبضــه مــن بعــد مــن قليــل أو كثــري، وإن كــان 
دون النصاب فال خيلو أن يكون عنده ما يتم به نصاب، أو ال يكون عنده، 

مل يكـــن عنـــده مل تكـــن عليـــه زكـــاة فيمـــا قبضـــه للِعلّـــة الـــيت ذكرناهـــا، وإن  فـــإن
، )5(ل، أو بقـى عنــدهقـبض بعـد مـتم النصـاب زكـى مجيـع النصـاب، أنفـق األو 

  .)7(يف إنفاقه وضياعه أو بقائه )6(على اختالف بني أصحابنا
مث زكى ما يقبضه من بعد من قليـل أو كثـري، فـإن كـان عنـده مـا يـتم بـه مـا 
قبضه نصابا قد حال عليه احلول زكى اجلميع، مث زكى ما يقبضه من بعد مـن 

  قليل أو كثري.
حكـم مـا يقـبض مـن الـدين يف  وحكم ما يقـبض مـن مثـن العـروض للتجـارة

  اعتبار النصاب وما يتم به إن كان املقبوض دونه.
��������
��������

                                                

 ) في (م): فإذا. 1(
 ) في (م): فتم. 2(
 ). 94)، الكافي (ص 278، 1/276) انظر: التفريع: (3(
 ) في (م): يديه. 4(
 ) عند سقطت من (ق). 5(
 ). 1/305)، المقدمات: (1/278) انظر: التفريع: (6(
 ) في (م): إنفاقه. 7(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2929JJJJJJJJ��������x�$�8��C:$8���8وض�0ذא�N$א��MD��A�>ز�_x�$�8��C:$8���8وض�0ذא�N$א��MD��A�>ز�_x�$�8��C:$8���8وض�0ذא�N$א��MD��A�>ز�_x�$�8��C:$8���8وض�0ذא�N$א��MD��A�>ز�_x�$�8��C:$8���8وض�0ذא�N$א��MD��A�>ز�_x�$�8��C:$8���8وض�0ذא�N$א��MD��A�>ز�_x�$�8��C:$8���8وض�0ذא�N$א��MD��A�>ز�_x�$�8��C:$8���8وض�0ذא�N$א��MD��A�>ز�_������
مــن مثــن ذلــك عــني فــال  )1(وإذا كــان يبيــع العــرض بــالعرض، وال ينضــم لــه

، ألن زكـــاة القيمـــة )3(، خالفـــا ألىب حنيفـــة والشـــافعي)2(زكـــاة عليـــه، وال تقـــومي
تابعــــة لزكــــاة العــــني، فلــــو أوجبنــــا الزكــــاة لكــــان ال خيلــــو أن خيــــرج مــــن جــــنس 
العروض، وهذا خالف األصول، أو أن خيرج عنها عينا فيجـب أن ينضـم هلـا 
مثن فيخرج منه، وكذلك فال قيمة على املدير إذا كـان ال يبيـع وال يشـرتي إال 

لثمن فتكـون ، ألنه يقـّوم مـا عنـده مـن العـروض فتجعـل القيمـة كـا)4(بالعروض
  تابعة له.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3030JJJJJJJJxא�א
������א�D^�^�وא�N��Qوא�%��Wnز<��0�WL2�,�6�Wذא�<�ن�.
א�אxא�D^�^�وא�N��Qوא�%��Wnز<��0�WL2�,�6�Wذא�<�ن�.
א�אxא�D^�^�وא�N��Qوא�%��Wnز<��0�WL2�,�6�Wذא�<�ن�.
א�אxא�D^�^�وא�N��Qوא�%��Wnز<��0�WL2�,�6�Wذא�<�ن�.
א�אxא�D^�^�وא�N��Qوא�%��Wnز<��0�WL2�,�6�Wذא�<�ن�.
א�אxא�D^�^�وא�N��Qوא�%��Wnز<��0�WL2�,�6�Wذא�<�ن�.
א�אxא�D^�^�وא�N��Qوא�%��Wnز<��0�WL2�,�6�Wذא�<�ن�.
א�אxא�D^�^�وא�N��Qوא�%��Wnز<��0�WL2�,�6�Wذא�<�ن�.

اللؤلـــؤ، واجلـــوهر، وأنـــواع الطيـــب مـــن املســـك، والعنـــرب، والكـــافور كـــل هـــذا 
، ال زكــاة يف عينــه، وإمنــا الزكــاة يف )5(عــروض، وحكمــه حكــم ســائر العــروض

علــى مــا ذكرنــاه يف العــروض،  قيمتــه، وخيتلــف حكمــه يف اإلدارة وغــري اإلدارة
وال مخــــس فيــــه، ألن اخلمــــس ال يكــــون إال فيمــــا أخــــذ عــــن الكفــــار، أو مــــن 

  .)6(معدن على صفة تذكر فيما بعد
�z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3131JJJJJJJJ��������xA�>Bא���V����)N!אط�א�dאxA�>Bא���V����)N!אط�א�dאxA�>Bא���V����)N!אط�א�dאxA�>Bא���V����)N!אط�א�dאxA�>Bא���V����)N!אط�א�dאxA�>Bא���V����)N!אط�א�dאxA�>Bא���V����)N!אط�א�dאxA�>Bא���V����)N!אط�א�dא������

وال جتب الزكاة إال على مالك تام امللك وهو األحرار، وال زكاة على عبد، 
ن العبــد وإن كنــا نقــول: إنــه ميلــك فــإن ملكــه ، أل)8(، وال أم ولــد)7(وال مــدبر

نــاقص غــري مســتقر، بــدليل أن لســيده انتــزاع مالــه، وال مــانع مينعــه مــن ذلــك، 

                                                

 ). 610) أي : H يحصل (المصباح المنير ص 1(
 ). 167، 166)، الرسالة (ص 1/280) انظر: التفريع: (2(
 ). 2/47)، اGم : (1/148() انظر: مختصر القدوري: 3(
 ). 167)، الرسالة (ص 1/280) انظر: التفريع: (4(
 ). 279-1/278)، التفريع: (252-1/251) انظر: المدونة: (5(
 ) تذكر فيما بعد: سقطت من (م). 6(
 ) المدبر: ھو أن يقول الرجل لعبده: أنت حر عن دبر مني. 7(
 ليه جبرا. ) أم ولد: ھي الحر حملھا من وطء مالكھا ع8(
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وأنــه لــيس لــه أن يتصــرف فيــه حلــق الســيد، وحكــم املكاتــب يف ذلــك حكــم 
العبد؛ ألنه على حكم الرق، أال ترى أنه ال جتـوز لـه اهلبـة، وال التصـرف، وال 

  يعاقل.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3232JJJJJJJJ��������xA�>Bא���Vط���Ndم�g�*אxA�>Bא���Vط���Ndم�g�*אxA�>Bא���Vط���Ndم�g�*אxA�>Bא���Vط���Ndم�g�*אxA�>Bא���Vط���Ndم�g�*אxA�>Bא���Vط���Ndم�g�*אxA�>Bא���Vط���Ndم�g�*אxA�>Bא���Vط���Ndم�g�*א������

وال يؤخــــذ النصــــراين بزكــــاة شــــيء مــــن مالــــه ال مــــن عينــــه، وال ماشــــيته، وال 
حرثه؛ ألنا عاهـدناهم علـى أال نأخـذهم بفـروع الـدين مـا دامـوا مقيمـني علـى  
كفرهم، كما ال نأخذهم بالصالة والصوم واحلج، فـإذا أسـلم النصـراين وأعتـق 

احلــول علــى املــال الــذي يف أيــديهما مــن يــوم  العبــد، فالزكــاة عليهمــا إذا حــال
  . )1(اإلسالم والعتق، ألن من ذلك الوقت حصل شرط الوجوب

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3333JJJJJJJJ��������x
Pא�;�א�A�>زx
Pא�;�א�A�>زx
Pא�;�א�A�>زx
Pא�;�א�A�>زx
Pא�;�א�A�>زx
Pא�;�א�A�>زx
Pא�;�א�A�>زx
Pא�;�א�A�>ز������
، أو )2(الفوائد كلها ال زكاة فيها، إال أن حيول عليها احلول من يوم أفيـدت

، وذلك مثل ما ميلكه )3(قبضت بعد تقدم امللك على ما ذكرناه من التفصيل
اإلنســـــان مبـــــرياث، أو هبـــــة، أو صـــــدقة، أو اســـــتغالل أرض، أو مســـــكن، أو 

، أو أرش جناية، أو دية وما أشبه ذلك، فأما )4(إجارة عبد، أو جنوم مكاتب
  ربح املال فحكمه حكم أصله على ما بيناه.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3434JJJJJJJJ��������x��D!وא��D!א�A�>زx��D!وא��D!א�A�>زx��D!وא��D!א�A�>زx��D!وא��D!א�A�>زx��D!وא��D!א�A�>زx��D!وא��D!א�A�>زx��D!وא��D!א�A�>زx��D!وא��D!א�A�>ز����  
يف حليــة  جتــب زكــاة يف أواين الــذهب والفضــة؛ ألن اقتنائهــا حمــرم، وكــذلك

اللجــم، والســروج، واملــداوى، والســكاكني؛ ألنــه غــري مــأذون فيــه، فأمــا احللــي 
  والسيف واخلامت. )5(املباح للرجال فهو يف ثالثة أشياء وهي حلية املصحف

                                                

 ). 167)، الرسالة: (ص 1/213) انظر: المدونة: (1(
 ) من (ق): أفيد. 2(
 ). 168-167)، الرسالة (ص 1/275)، التفريع: (1/232) انظر: المدونة: (3(
 ) نجوم مكاتب: معناه أقساطه. 4(
 . )149) حلية المصحف، وحلية السيف: أي ما يزين به المصحف والسيف (المصباح المنير ص 5(



340 

وحلي النساء املتخذ للبس واالستعمال، فما كان من هذا اللبس والتجمل 
قصـــد بـــه االقتنـــاء وتـــرك  ؛ ألنـــه مـــال)2(، خالفـــا ألىب حنيفـــة)1(فـــال زكـــاة فيـــه

التنمـــي علـــى وجـــه مبـــاح، فلـــم جتـــب فيـــه الزكـــاة اعتبـــارا بعـــروض القنيـــة، وألن 
وتسـقط بعدمـه، أال  )3(املعترب يف وجوب الزكاة هو النماء؛ ألا جتب بوجوده

تـــرى أن مـــا جتـــب يف عينـــه زكـــاة إذا قصـــد بـــه التنمـــي وطلـــب الفضـــل وجبـــت 
جتــب يف عينــه الزكــاة إذا عــدل بــه  الزكــاة لطلــب النمــاء، فيجــب أن يكــون مــا

  عن طلب النماء على وجه مباح أن تسقط الزكاة فيه.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3535JJJJJJJJ��������xT�D�2ل�وא�$L�_א�I���
������ز<��Aא!��Dא@$
����Iא_�L$�2ل�وא�xT�Dز<��Aא!��Dא@$
����Iא_�L$�2ل�وא�xT�Dز<��Aא!��Dא@$
����Iא_�L$�2ل�وא�xT�Dز<��Aא!��Dא@$
����Iא_�L$�2ل�وא�xT�Dز<��Aא!��Dא@$
����Iא_�L$�2ل�وא�xT�Dز<��Aא!��Dא@$
����Iא_�L$�2ل�وא�xT�Dز<��Aא!��Dא@$
����Iא_�L$�2ل�وא�xT�Dز<��Aא!��Dא@$

فأمــا احللــي املبــاح اختــاذه واســتعماله إذا أريــد لغــري االســتعمال واللــبس ففيــه 
جـــة إىل بيعـــه؛ ، واإلعـــداد للحا)5(مثـــل أن يتخـــذ للتجـــارة أو للـــدخر )4(الزكـــاة

ألن املـــؤثر يف ســـقوط الزكـــاة إعـــداده للـــبس فقـــط، وأمـــا املتخـــذ للكـــراء فعنـــد 
، ووجـــه قــــول )6(مالـــك ال زكـــاة فيــــه، وعنـــد حممــــد بـــن مســــلمة أن فيـــه الزكــــاة

، )7(مالـــك: إنـــه حـــبس عينـــه عـــن طلـــب النمـــاء والزيـــادة، فأشـــبه حلـــي اللـــبس
  لي التجارة.ووجه وجوب فيه أن النماء موجود منه، وهو مرصد له كح

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3636JJJJJJJJxI�F�6.�ل�א��A�>Bא�xI�F�6.�ل�א��A�>Bא�xI�F�6.�ل�א��A�>Bא�xI�F�6.�ل�א��A�>Bא�xI�F�6.�ل�א��A�>Bא�xI�F�6.�ل�א��A�>Bא�xI�F�6.�ل�א��A�>Bא�xI�F�6.�ل�א��A�>Bא�������
ــــة يف مــــال الصــــغري كوجوــــا يف مــــال الكبــــري ، خالفــــا ألىب )8(والزكــــاة واجب

: "أمـــرت أن )11(�، لقولـــه )10(وماشيتــــه )9(حنيفـــة حـــني أســـقطها يف ناضـــه
                                                

 ). 167)، الرسالة (ص 281-1/280)، التفريع: (212-1/211) انظر: المدونة: (1(
 ). 1/148)، مختصر القدوري: (49) انظر: مختصر الطحاوي (ص 2(
 ) في (م): لوجوده. 3(
 ). 1/280)، التفريع: (1/211) انظر: المدونة: (4(
 ) في (ق): للدخور.  5(
 ). 1/294ات: ()، المقدم1/280) انظر: التفريع: (6(
 ) في (ر): حلي السيف. 7(
 ). 167)، الرسالة (ص 1/213) انظر: المدونة: (8(
 ). 45) ناضه: أي: في ذھبه و في فضته (مختصر الطحاوي ص 9(
 ).1/137)، مختصر القدوري: (45)  انظر: مختصر الطحاوي (ص 10(
 سقطت من (ق).  �) 11(
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فعـــم، وألن زكـــاة لزمـــت  )1(آخـــذ الصـــدقة مـــن أغنيـــائكم فأردهـــا يف فقـــرائكم"
زكاة احلرث والفطر، وألنـه مسـلم حـر تـام امللـك فأشـبه الكبري لزمت الصغري ك

  الكبري.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

   ) سبق تخريج الحديث في أول كتاب الزكاة.1(
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�8�Wز<��A.$�دن�א��n�3وא�;:��8�Wز<��A.$�دن�א��n�3وא�;:��8�Wز<��A.$�دن�א��n�3وא�;:��8�Wز<��A.$�دن�א��n�3وא�;:��8�Wز<��A.$�دن�א��n�3وא�;:��8�Wز<��A.$�دن�א��n�3وא�;:��8�Wز<��A.$�دن�א��n�3وא�;:��8�Wز<��A.$�دن�א��n�3وא�;:���������

، فـإن كـان دون )1(ويف معادن الذهب والفضة الزكاة إذا خرج منهـا نصـاب
، )2(النصـــاب ال شـــيء فيـــه، إال أن خيـــرج بعـــد ذلـــك متـــام النصـــاب مـــن نيلـــه

ون عنده مـال قـد حـال عليـه احلـول إذا ضـمه إىل مـا فتكون فيه الزكاة، أو يك
خــرج مــن املعــدن كــان نصــابا، مث يزكــي مــا خــرج بعــد ذلــك مــن قليــل أو كثــري 
مادام ذلك النيل قائما، فإن انقطع وظهر نيل مل يُبني ما خرج علـى مـا خـرج 

  من األول، وكان للثاين حكم نفسه.
ال يرده دين خبالف العني وال حول يف زكاة املعدن بل يزكى لوقته كالزرع، و 

اخلارجــة بغــري مؤنــة وال كلفــة اخلمــس، وقيــل:  )3(مــن غيـــر املعــدن، ويف النــدرة
  الزكاة كغريها. 

والركاز: دفن اجلاهلية، وفيه اخلمس يف قليله وكثريه، وذلك يف ذهبه وورقه، 
فأمــا عروضــه وجــواهره ففيــه روايتــان: إحــدامها: أنــه خيمــس واألخــرى: أنــه ال 

   .)4(خيمس
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������xز�>Nن�وא�
������د���1א�;Nق��Z8א@$
ن�وא�N<�زxد���1א�;Nق��Z8א@$
ن�وא�N<�زxد���1א�;Nق��Z8א@$
ن�وא�N<�زxد���1א�;Nق��Z8א@$
ن�وא�N<�زxد���1א�;Nق��Z8א@$
ن�وא�N<�زxد���1א�;Nق��Z8א@$
ن�وא�N<�زxد���1א�;Nق��Z8א@$
ن�وא�N<�زxد���1א�;Nق��Z8א@$

وإمنا فرقنا بني املعدن والركاز يف الصفة واحلكم خالفا ألىب حنيفة يف قوله: 
: "العجمـاء جبـار واملعـدن �، وأن فيـه اخلمـس لقولـه )5(إن املعدن هو الركاز

                                                

 ). 168)، الرسالة (ص 1/278)، التفريع: (1/246) انظر: المدونة: (1(
 )، وھو ما يعرف ا{ن بالمنجم. 1/345) نيل: العرق الذي في المعدن (الفواكه الدواني: 2(
) الندرة: ھي المعدن الخالص الذي H يحتاج إلى تصفية وتخليص من الشوائب عن!د إخراج!ه م!ن مكان!ه، ك!أن 3(

 ). 2/339مصفى، قال خليل: وفي ندرته الخمس (مواھب الحليل:  يخرج خالصا
 ).   168)، الرسالة (ص 1/279)، التفريع: (1/249) انظر: المدونة: (4(
 ). 1/327، وتحفة الفقھاء: (49) انظر: مختصر الطحاوي ص 5(
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، ففـــرق بـــني امسيهمـــا، فثبـــت أن أحـــدمها غـــري )1(جبـــار، ويف الركـــاز اخلمـــس"
  �ومنـــه: "أنـــه  )2(وألن الركـــاز مـــأخوذ مـــن أركـــاز الشـــيء وهـــو دفنـــه اآلخـــر،

 -َعز وَجـل  –واملعدن عروق أنبتها اهللا  )3(كانت تركز له العنزة فيصلى إليها"
  يف األرض فلم تكن ركازا؛ ألا بغري وضع آدمي.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������xA�>Bن�א�
������א�
��4�MD��1ن��6א@$
ن�א�xA�>Bא�
��4�MD��1ن��6א@$
ن�א�xA�>Bא�
��4�MD��1ن��6א@$
ن�א�xA�>Bא�
��4�MD��1ن��6א@$
ن�א�xA�>Bא�
��4�MD��1ن��6א@$
ن�א�xA�>Bא�
��4�MD��1ن��6א@$
ن�א�xA�>Bא�
��4�MD��1ن��6א@$
ن�א�xA�>Bא�
��4�MD��1ن��6א@$
ـــــا: إن فيهـــــا الزكـــــاة ملـــــا رو  ـــــن  �ي أن رســـــول اهللا وإمنـــــا قلن ـــــالل ب أقطـــــع ب

، فــال تؤخــذ منهــا إال الزكــاة إىل )5(املعــادن القبليــة مــن ناحيــة الفــرع )4(احلــارث
اليــوم، وألنــه مســتفاد مــن األرض بكلفــة ومؤونــة مل يتقــدم عليــه ملــك، فكــان 

  الواجب فيه الزكاة دون اخلمس كالزرع.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������xن
��6א@$�Faא�����Lد���1א�xن
��6א@$�Faא�����Lد���1א�xن
��6א@$�Faא�����Lد���1א�xن
��6א@$�Faא�����Lد���1א�xن
��6א@$�Faא�����Lد���1א�xن
��6א@$�Faא�����Lد���1א�xن
��6א@$�Faא�����Lد���1א�xن
��6א@$�Faא�����Lد���1א�������

نا فيه النصاب؛ ألن كـل مـا وجبـت فيـه الزكـاة، فالبـد مـن اعتبـار وإمنا اعترب 
النصاب فيه كسائر األموال، وإمنا قلنا: أن يبىن النيل بعضه علـى بعـض؛ ألن 
حكمـــه حكـــم واحـــد، كـــالنوع الواحـــد، وكالـــدين الواحـــد إذا قـــبض أوال، ومل 

بنــاء نيــل علــى نيــل؛ ألنــه كمعــدن آخــر فلــه حكــم نفســه،  )6(جيــب ذلــك يف
ا قلنا: إنه إذا كان عنده مال قد حـال عليـه احلـول زكـاه معـه، فـألن شـرط وإمن

  وجوب الزكاة قد يوجد فيهما، فوجب ضم أحدمها إىل اآلخر.
��������

                                                

ج!!رح العجم!!اء )، ومس!!لم ف!!ي الح!!دود، ب!!اب: 8/47) أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي ال!!ديات، ب!!اب: العجم!!اء جب!!ار: (1(
 )3/334والمعدن جبار: (

) الركاز: من ركزت الرمح، أي: غرزته في اGرض، والركاز دفين الجاھلي!ة، كأن!ه رك!ز ف!ي اGرض رك!زا 2(
 ). 3/880(الصحاح: 

 ). 1/359) أخرجه مسلم في الصMة، باب: سترة المصلي: (3(
، وع!ن عم!ر، وع!ن اب!ن مس!عود، �ى عن النبـي المزنى أبـو عبد الرحمـان المدنـي، رو ب'ل بن الحـارث:) 4(

 60(ت س!نة  �وعنه ابنه الحارث، وعلقمة، وعمرو بن عوف، وكان أول من قدم من مزينة على رسول هللا 
 ). 502-1/501ھـ) (تھذيب التھذيب: 

)، وأخرج!!ه مال!!ك مرس!!M: 4/152)، وق!!ال: ص!!حيح، ول!!م يخرج!!اه، والبيھق!!ي: (3/517) أخرج!!ه الح!!اكم: (5(
 )، القبلية منسوبة إلى قبل، وھي ناحية من ساحل البحر، والفرع موضع بين نخلة والمدينة. 1/148(

 ) في: سقطت من (ق). 6(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������xن
������د����1
م�.Nא���Aא!�ل��6א@$
نxد����1
م�.Nא���Aא!�ل��6א@$
نxد����1
م�.Nא���Aא!�ل��6א@$
نxد����1
م�.Nא���Aא!�ل��6א@$
نxد����1
م�.Nא���Aא!�ل��6א@$
نxد����1
م�.Nא���Aא!�ل��6א@$
نxد����1
م�.Nא���Aא!�ل��6א@$
نxد����1
م�.Nא���Aא!�ل��6א@$
ألنـــه مـــال ) 2( -خالفـــا ألحـــد قـــوىل الشـــافعي -احلـــول فيـــه )1(وإمنـــا مل يـــراع

لزكاة فلم يعتـرب فيـه حـول كـالزرع، وهلـذه العلـة مستفاد من األرض، جتب فيه ا
  قلنا: إنه ال يرده دين خبالف العني.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������xA�
a�6א��A�>Bא����0�WVوxA�
a�6א��A�>Bא����0�WVوxA�
a�6א��A�>Bא����0�WVوxA�
a�6א��A�>Bא����0�WVوxA�
a�6א��A�>Bא����0�WVوxA�
a�6א��A�>Bא����0�WVوxA�
a�6א��A�>Bא����0�WVوxA�
a�6א��A�>Bא����0�WVو������
ووجه إجياب الزكاة يف الندرة فألنه نوع مال جتب فيه الزكاة، فلم جيـب فيـه 

يف اخلمس لقلة املؤونة كغري املعدن، ووجه قوله: إن فيها اخلمس: ملا مل يكـن 
أحدمها كلفة، وال مشقة وال كبري مؤونة، كانت كالوضع ابتـداء، فوجـب فيهـا 
اخلمس كالركاز، والزكاة أقيس، وإمنا قلنـا: إن يف الركـاز اخلمـس ملـا روينـاه مـن 

، وألنه من أمـوال الكفـار فكـان فيـه اخلمـس )3(: "ويف الركاز اخلمس"�قوله 
  دون الزكاة كالغنائم.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FO6xxxx��� �
إن اخلمس يف قليله وكثريه من غري مراعاة نصاب؛ ألن النصـاب وإمنا قلنا: 

ومل خيــص، ) 4(: "ويف الركــاز اخلمــس"�يعتــرب يف الزكــاة دون اخلمــس، ولقولــه 
  واعتبارا بالغنائم.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ���������$��1
م���0�א��6�A�>Bא�N<�ز�0ذא�<�'\��Nو���و��0�D$Lא��$��1
م���0�א��6�A�>Bא�N<�ز�0ذא�<�'\��Nو���و��0�D$Lא��$��1
م���0�א��6�A�>Bא�N<�ز�0ذא�<�'\��Nو���و��0�D$Lא��$��1
م���0�א��6�A�>Bא�N<�ز�0ذא�<�'\��Nو���و��0�D$Lא��$��1
م���0�א��6�A�>Bא�N<�ز�0ذא�<�'\��Nو���و��0�D$Lא��$��1
م���0�א��6�A�>Bא�N<�ز�0ذא�<�'\��Nو���و��0�D$Lא��$��1
م���0�א��6�A�>Bא�N<�ز�0ذא�<�'\��Nو���و��0�D$Lא��$��1
م���0�א��6�A�>Bא�N<�ز�0ذא�<�'\��Nو���و��0�D$Lא�
x�C�O�T2pאx�C�O�T2pאx�C�O�T2pאx�C�O�T2pאx�C�O�T2pאx�C�O�T2pאx�C�O�T2pאx�C�O�T2pא������

، هــــو أنــــه ملــــا شــــبه )5(ه وجــــوهرهوجــــه قولــــه: إنــــه ال شــــيء عليــــه يف عروضــــ
بالغنائم، وكان يف األصل أن حكم العرض يف الغنائم أخف من حال العني، 

                                                

 ) في (م): تراع. 1(
 ). 66)، اNقناع: (ص 53) انظر: مختصر المزنى (ص 2(
 ) سبق تخريج الحديث. 3(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 4(
 ). 113عليه جبلته (المصباح المنير ص ) جوھر الشيء: كل شيء خلقت 5(
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بـــدليل أنـــه جيـــوز أخـــذ اليســـري منـــه بغـــري إذن اإلمـــام، وأنـــه قـــد يرتكـــه اجلـــيش 
هو مشبه به أوىل بالتخفيف،  )1(لكثرته، وال يرتكون الذهب والفضة، كان مبا

، وألنـــه ركـــاز )2(قولــه: "ويف الركـــاز اخلمـــس" ووجــه إجيـــاب اخلمـــس فيـــه عمـــوم
  فأشبه الذهب والفضة، وهذا هو الصحيح.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJ��������xZ2DS@ن�.?�4.�אل�א�O
������א@
�Oن�.?�4.�אل�א@xZ2DSא@
�Oن�.?�4.�אل�א@xZ2DSא@
�Oن�.?�4.�אل�א@xZ2DSא@
�Oن�.?�4.�אل�א@xZ2DSא@
�Oن�.?�4.�אل�א@xZ2DSא@
�Oن�.?�4.�אل�א@xZ2DSא@
�Oن�.?�4.�אل�א@xZ2DSא@
مــا وجــد مــدفونا مــن أمــوال املســلمني فهــي لقطــة تعــرف كمــا تعــرف اللقطــة 
عامــا، مث يتصــرف فيــه واجــده إن اختــار شــرط الضــمان لصــاحبه، واهللا أعلــم، 

مجيــع الزكــاة إال احلــرث واملعــدن فــال يعتــرب فيــه احلــول، ويعتــرب  ويعتــرب احلــول يف
  النصاب يف مجيع الزكاة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

 ) في (م): ما . 1(
 ) سبق تخريج الحديث. 2(



346 

  

�8�Wز<��Aא*�818�Wز<��Aא*�818�Wز<��Aא*�818�Wز<��Aא*�818�Wز<��Aא*�818�Wز<��Aא*�818�Wز<��Aא*�818�Wز<��Aא*18��������

واحلول معترب يف زكاة املواشي وكذلك النصاب، وال زكاة فيما دون اخلمس 
: فـإذا كانــت مخسـا ففيهــا شـاة، مث ال شــيء فيهـا إىل تســع، فــإذا  )1(مـن اإلبــل

فيهـــا شـــاتان إىل أربـــع عشـــرة، فـــإذا كانـــت مخـــس عشـــرة ففيهـــا كانـــت عشـــرا 
  ثالث شياه، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه.

مث نــزول قــبض الغــنم منهــا، ويؤخــذ عنهــا مــن جنســها، وال شــيء فيمــا زاد 
علـــى العشـــرين إىل أربــــع وعشـــرين، فــــإذا كانـــت مخســـا وعشــــرين ففيهـــا بنــــت 

ذكــر:  )3(جــد يف املــال فــابن لبــون: وهــي الــيت هلــا ســنتان، فــإن مل تو )2(خمــاض
وهو الذي له ثالث سنني، إىل مخس وثالثني فـإذا كانـت سـتا وثالثـني ففيهـا 
بنت لبون، إىل مخس وأربعني، فإذا كانت ستا وأربعني ففيها حقة، إىل ستني 
وهــي الــيت هلــا أربــع ســنني، قــد اســتحقت أن يركبهــا الفحــل وأن حيمــل عليهــا 

  احلمل.
: )5(وسبعني، واجلذعة )4(ني ففيها جذعة إىل مخسةفإذا كانت إحدى وست

  )6(اليت هلا مخس سنني، وليس يف صـدقة اإلبـل سـن زائـدة علـى اجلذعـة، فـإذا
كانــــت ســــتا وســــبعني، ففيهــــا ابنتـــــا لبــــون إىل تســــعني، فــــإذا كانــــت إحـــــدى 

                                                

 ). 169)، الرسالة: (ص 1/281)، التفريع: (1/263) في جملة أحكام زكاة اNبل انظر: المدونة: (1(
 ) بنت مخاض: سميت بذلك؛ Gن أمه قد ضربھا الفح!ل فحمل!ت ولحق!ت بالمخ!اض، وھ!ن الحوام!ل (المص!باح2(

 ).   1/351، الفواكه الدواني: 566المنير ص 
، الفواك!ه ال!دواني: 548) ابن لبون: س!مي ب!ذلك؛ Gن أم!ه ول!دت غي!ره فص!ار لھ!ا ل!بن (المص!باح المني!ر ص 3(

1/351 .( 
 ) في (م): خمس.4(
 ).  1/437) الجذعة: سميت جذعة؛ Gنھا أبدلت أسنانھا (الصحاح: 5(
 ) في (م): فإن. 6(
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وتســــعني، ففيهــــا حقتــــان إىل مائــــة وعشــــرين، فمــــا زاد علــــى ذلــــك ففــــي كــــل 
 بنــت لبــون. ففــي الثالثــني ومائــة: حقــة وابنتــا مخســني حقــة، ويف كــل أربعــني

 –ممـا دون العشـر خـالف، فعـن مالـك  )1(لبون، وفيما زاد على املائـة وشـرين
  : )3(روايتان )2(-رمحه اهللا

إحدامها: أن الفرض يتغري بزيادة الواحد إىل ختري الساعي بني احلقتني وبني 
  احلكم. الثالث بنات لبون، وهذه رواية ابن القاسم وابن عبد

واألخرى: أن الفرض ال يتغري إىل ثالثني ومائة، وهـذه روايـة أشهــب وعبـد 
أن الفــرض يتغــري بزيــادة  )4(امللــك بــن املاجشــون. وعنــد ابــن القاســم مــن رأيــه

  إىل ثالث بنات لبون قطعا من غري ختيري. )5(الواحد
والشـــاة املـــأخوذة يف أول صـــدقة اإلبـــل مـــن غالـــب أغنـــام البلـــد مـــن الضـــأن 

مجيعــا أخــذ الســاعي أيهمــا  )6(ملعــز. وإذا وجــب يف املــال أحــد ســّنني فُوجــداوا
شــــــاء، وإن عــــــدما أخــــــذ رب املــــــال بأيهمــــــا شــــــاء إال أن ال يقــــــدر إال علــــــى 
أحــدمها، فــال يأخــذه  إال مبــا يقــدر عليــه، وإن وجــد أحــدمها أخــذه ومل يطالبــه 

قـاق أو مخـس بغريه، وهذا فيما يسـتويان فيـه كاملـائتني مـن اإلبـل فيهـا أربـع ح
بنات لبون، واحلكم فيها على ما ذكرناه، فأمـا السـّنان إذا كـان أحـدمها مرتبـا 

إن كانــا يف املــال  )7(علــى صــاحبه مثــل ابنــة خمــاض أو ابــن لبــون ذكــر، فإمــا

                                                

 العشرين. ) في (م): 1(
 ) رحمه هللا سقطت من (ق). 2(
 . 1/282) انظر: التفريع: 3(
 ) من رأيه سقطت من (ق). 4(
 ) في (م): الواحدة. 5(
 ) في (م): ووجدا. 6(
 ) في (م): Nإنه.7(
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أخــذه فــإن عــدما  )1(أخــذ ابنــة خمــاض، إن عــدمت منــه ووجــد ابــن لبــون ذكــر
  ن.كان له أخذه بابنة خماض دون ابن لبو   )2(مجيعا

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������x��d�@א��,
X�6א!�ل�����Lא��WVوx��d�@א��,
X�6א!�ل�����Lא��WVوx��d�@א��,
X�6א!�ل�����Lא��WVوx��d�@א��,
X�6א!�ل�����Lא��WVوx��d�@א��,
X�6א!�ل�����Lא��WVوx��d�@א��,
X�6א!�ل�����Lא��WVوx��d�@א��,
X�6א!�ل�����Lא��WVوx��d�@א��,
X�6א!�ل�����Lא��WVو������
: "ال زكاة يف مال حـىت حيـول �وإمنا اعتربنا احلول يف صدقة املاشية لقوله 

، وألن احللـول إمنـا وضـع يف املـال الـذي ال يتكامـل منـاؤه دفعـة )3(عليه احلول"
يهــا واحــدة، ترفيهــا ألربــاب األمــوال ليــؤدوا الزكــاة بعــد إمهــاهلم مــدة يتكامــل ف

  احلرث. )4(مناؤها، وهذا يستوي فيه العني واملاشية وبذلك فارقا
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22xxxxxxxx������

وإمنــا أوجبنــا الزكــاة فيهــا علــى الرتتيــب الــذي ذكرنــاه مــن النصــب واألســنان 
، علــي )7(، وأنــس)6(، وابــن عمــر)5(لتــواتر األخبــار مــن طريــق عمــرو بــن حــزم

  .)8(املعىن الذي رويناه
  
  
  
  

                                                

 ) ذكر سقطت من (م). 1(
 ) جميعا سقطت من (م) (ق). 2(
 ). 361) سبق تخريج الحديث (3(
 ) في (ق): فارق. 4(
)، وھو مرسل، وق!د وص!له أب!و داود، والترم!ذي، واب!ن ماج!ه، كم!ا س!وف ي!أتي، 4/4رجه عبد الرزاق: () أخ5(

  )، من طرق، وفيھا مقال. 2/116)، والدارقطني: (203)، وابن حبان: (ص 4/88والبيھقي: (
 �ابن زيد بن ل!وذان النص!اري ص!حابي مش!ھور ش!ھد الخن!دق فم!ا بع!دھا، وك!ان عام!ل النب!ي  عمرو بن حزم:و

 ).  420على نجران، مات بعد الخمسين (تقريب التھذيب: 
، واب!ن ماج!ه ف!ي الزك!اة، ب!اب: 2/225) حديث ابن عمر أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: في زكاة الس!ائمة: 6(

)، وق!!ال: ح!!ديث 3/17)، والترم!!ذي ف!!ي الزك!!اة، ب!!اب: ف!!ي زك!!اة اNب!!ل والغ!!نم: (574-1/573ص!!دقة اNب!!ل: (
 ).   1/392حاكم: (حسن، وأخرجه ال

)، 2/122) وحديث أنس أخرجه البخاري مفرقا، في الزكاة، باب: العرض في الزكاة، وغي!ره م!ن اGب!واب: (7(
)، وف!ي الحي!ل، ب!اب: ف!ي 3/110و في الشركة، باب: ما كان من خليط!ين فإنھم!ا يتراجع!ان بينھم!ا بالس!وية: (

 ).  8/60الزكاة: (
 ) في (ر): رويناه. 8(
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      ]]33[[  ))11((فصلفصل

 )2(: "ليس فيما دون مخس ذود�: إن أول النصاب مخس لقوله وإمنا قلنا
  . )4(، وال خالف يف ذلك)3(من اإلبل صدقة"

z�1��FOz�1��FOz�1��FOz�1��FOz�1��FOz�1��FOz�1��FOz�1��FO44JJJJJJJJ8�4$�������دددددددد����D���Z��5�1��8*א�A����>�6ز�+���a�א�����:)NO�1�����������$8�4א'�%���ع�����D���Z��5�1��8*א�A����>�6ز�+���a�א�����:)NO�1�����������$8�4א'�%���ع�����D���Z��5�1��8*א�A����>�6ز�+���a�א�����:)NO�1�����������$8�4א'�%���ع�����D���Z��5�1��8*א�A����>�6ز�+���a�א�����:)NO�1�����������$8�4א'�%���ع�����D���Z��5�1��8*א�A����>�6ز�+���a�א�����:)NO�1�����������$8�4א'�%���ع�����D���Z��5�1��8*א�A����>�6ز�+���a�א�����:)NO�1�����������$8�4א'�%���ع�����D���Z��5�1��8*א�A����>�6ز�+���a�א�����:)NO�1�����������$8�4א'�%���ع�����D���Z��5�1��8*א�A����>�6ز�+���a�א�����:)NO�1א'�%���ع�����
xونNUو�xونNUو�xونNUو�xونNUو�xونNUو�xونNUو�xونNUو�xونNUو�����

: "يف أربـــع �وإمنـــا قلنـــا: إن فريضـــة الغـــنم تنقطـــع يف أربـــع وعشـــرين لقولـــه 
، فقصـر وجـوب الغـنم )5(غـنم يف كـل مخـس شـاة"وعشرين من اإلبـل فـدوا ال

علــى هــذا القــدر، وإمنــا قلنــا: إن يف مخــس وعشــرين بنــت خمــاض، خالفــا ملــا 
، لألخبـار )7(: أن فيهـا مخـس شـياه-� -)6(حكى عـن علـي بـن أيب طالـب

املرويــــة مــــن طريــــق عمــــرو بــــن حــــزم، وابــــن عمــــر، وأنــــس وفيهــــا أن يف مخــــس 
يس يف أصـول زكــاة املاشـية اتصــال وعشـرين بنـت خمــاض، وهـذا نـص؛ وألنــه لـ

بينهما، على أن الرواية بذلك عن علي بن أىب  )8(فرضني من غري ختلل وقص
ضعيفة غري ثابتة، وإمنا قلنا: إنه يأخذ منها ابن لبون ذكرا  -� – )9(طالب

إذا مل يكـــن فيهـــا بنـــت خمـــاض؛ ألن ذلـــك يف األحاديـــث الـــيت رويناهـــا، ففـــي 
ادت واحــدة علــى أربــع وعشــرين ففيهــا بنــت حــديث عمــرو بــن حــزم: "فــإذا ز 

                                                

 قط من (م). ) فصل س1(
) ال!ذود م!!ن اNب!!ل، ق!!ال اب!ن اGنب!!اري: س!!معت اب!!ا العب!اس يق!!ول: م!!ا ب!!ين ال!ثMث إل!!ى العش!!ر (ذود) وك!!ذا ق!!ال 2(

، المص!باح 1/350الفارابي، وھي خمس م!ن اNب!ل عل!ى الرواي!ة المش!ھورة عن!د الجمھ!ور (الفواك!ه ال!دواني: 
 ).  211المنير ص 

 .2/673، ومسلم في أوائل كتاب الزكاة: 2/121كاة الورق: ) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: ز3(
 ). 2/575)، المغنى : (46) انظر: اNجماع: (ص 4(
 . 229) ھو نفسه حديث أنس الذي أخرجه البخاري، وقد ذكرناه قريبا ص 5(
 ) بن أبى طالب سقطت من (م). 6(
 . 4/92) البيھقي: 7(
 ). 1/354كاة مما H شيء فيه (الفواكه الدواني: ) الوقص: ھو ما بين الفريضتين من نصب الز8(
 ) بن أبى طالب سقطت من (م).  9(
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، وكـذلك يف حـديث أىب )1(خماض فإن مل توجد بنت خماض فابن لبون ذكـر"
  .   )3(ألنس )2(بكر الذي كتبه

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������xن�a�#א�
)
�
�א#��aنxא*�BLאم����و�د�.?�)
�
�א#��aنxא*�BLאم����و�د�.?�)
�
�א#��aنxא*�BLאم����و�د�.?�)
�
�א#��aنxא*�BLאم����و�د�.?�)
�
�א#��aنxא*�BLאم����و�د�.?�)
�
�א#��aنxא*�BLאم����و�د�.?�)
�
�א#��aنxא*�BLאم����و�د�.?�)
�������א*�BLאم����و�د�.?�
؛ ألن )5(، خالفــــا ألىب حنيفــــة)4(وال جيــــوز أن يأخــــذ ســــوى هــــذه األســــنان

األخــذ عليــه، وبقــى مــا عــداه؛ وألن ذلــك يكــون  الــنص علــى ابــن لبــون قصــر
  على طريقة القيمة وذلك غري جائز عندنا.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������xض�j�\a8د��V�3א8?����ن�.��وY4م�
��6�1��
��6�1
م��3Y4א8?����ن�.��و�Vد��j�\a8ضxא���
��6�1
م��3Y4א8?����ن�.��و�Vد��j�\a8ضxא���
��6�1
م��3Y4א8?����ن�.��و�Vد��j�\a8ضxא���
��6�1
م��3Y4א8?����ن�.��و�Vد��j�\a8ضxא���
��6�1
م��3Y4א8?����ن�.��و�Vد��j�\a8ضxא���
��6�1
م��3Y4א8?����ن�.��و�Vد��j�\a8ضxא���
��6�1
م��3Y4א8?����ن�.��و�Vد��j�\a8ضxא���
������א�
وإمنـــا قلنـــا: إنـــه ال جيـــوز أخـــذ ابـــن لبـــون مـــع وجـــود بنـــت خمـــاض يف املـــال، 

"فـإن ، حلـديث عمـرو بـن حـزم، وحـديث أنـس وفيهمـا: )6(خالفا ألىب حنيفة
مل توجـد بنـت خمـاض فـابن لبـون ذكـر" ويف بعضـها: "فـإن مل يكـن فيهـا بنـت 

، فشــرط يف جــواز أخــذه عــدم ابنــة خمــاض، فــدل )7(خمــاض فــابن لبــون ذكــر"
على منعه مع وجودها، وألن كل حق تعلق مبا نقل منه إىل غـريه بشـرط عـدم 

  بالكفارات.  اعتبارا )8(املنقول عنه فال جيوز االنتقال إليه مع وجود أصله
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77xxxxxxxx������

وإمنـــا قلنـــا: إنـــه إذا عـــدما مـــن املـــال مل يكـــن للســـاعي أن يأخـــذه إال بابنـــة 
خماض؛ ألن عدمها مبنزلة وجودها، أنه ليس ألحدمها مزية علـى اآلخـر، فلمـا 
مل يكن لـه أن يأخـذ ابـن لبـون مـع وجودمهـا يف املـال، فكـذلك مـع عـدمهما، 

  وحدها، فدل أن عدمها خبالف ذلك.وألن اخلرب شرط فيه عدم ابنة خماض 
                                                

 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 1(
 ) في (ق): كتب. 2(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 3(
 . 171) انظر الرسالة ص 4(
 .  1/144) انظر: مختصر القدوري: 5(
 ). 43اوي ص ) ھذا الرأي قاله أبو يوسف (انظر مختصر الطح6(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 7(
 ) في (ق): مع وجوده. 8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJ��������x�dא@�א�A�>�6ز�Aא#,�אل�א��א�د�W�V��x�dא@�א�A�>�6ز�Aא#,�אل�א��א�د�W�V��x�dא@�א�A�>�6ز�Aא#,�אل�א��א�د�W�V��x�dא@�א�A�>�6ز�Aא#,�אل�א��א�د�W�V��x�dא@�א�A�>�6ز�Aא#,�אل�א��א�د�W�V��x�dא@�א�A�>�6ز�Aא#,�אل�א��א�د�W�V��x�dא@�א�A�>�6ز�Aא#,�אل�א��א�د�W�V��x�dא@�א�A�>�6ز�Aא#,�אل�א��א�د�W�V��������
أنــه علــى  )1(ومــا زاد علــى مخــس وعشــرين إىل مائــة وعشــرين ال خــالف فيــه

  الرتتيب الذي ذكرناه، وبذلك وردت األخبار.
ووجه قولـه: إن الفـرض يتغـري بالزيـادة علـى مائـة وعشـرين يف الواحـدة، ومـا 

: "فمــــا زاد علــــى ذلــــك ففــــي كــــل �إىل ختــــري الســــاعي قولــــه  )2(عشــــرةدون ال
، فـــأطلق الزيـــادة ومل يفصـــلها، )3(مخســـني حقـــة، ويف كـــل أربعـــني بنـــت لبـــون"

فوجب األخذ بأول زيادة، وألن الوقص ال يلـي وقصـا، فلـو اعتربنـا بعـد املائـة 
، لكنا قد اعتربنا وقصا بعد وقـص متصـال بـه، وذلـك )4(وعشرين عشرا أخرى

خالف األصول، ووجه رواية عبـد امللـك قولـه: "فمـا زاد علـى ذلـك ففـي كـل 
وظـاهر هـذا يوجـب أن يكـون يف ) 5(مخسني حقة، ويف كل أربعني بنت لبون"

. وقولـه يف حـديث ابـن عمـر: )6(مجيع املال، وال ميكن ذلك إال بزيادة العشرة
، )7("فــإذا كثـــرت اإلبـــل ففــي كـــل مخســـني حقـــة، ويف كــل أربعـــني بنـــت لبـــون"

والكثـــرة ال تكـــون بزيـــادة الواحـــدة، وألن أصـــول الزكـــاة: أن كـــل زيـــادة غـــريت 
، فلو قلنـا: إن الفـرض يتغـري بواحـدة أو اثنـني لكـان )8(فرضا كانت داخلة فيه

يف ذلك خمالفة للخرب وإجياب لبنت لبون يف كل أربعني وثلـث، وإن قلنـا: إن 
  فة لألصول.الفرض يتغري ا أال يدخل فيه، كان يف ذلك خمال

��������
��������

                                                

 . 43، مختصر الخرقى ص 61، اNقناع ص 169، الرسالة ص 43) انظر: مختصر الطحاوي ص 1(
 ) في (م): العشر. 2(
 ) سبق تخريج الحديث . 3(
 ) أخرى سقطت من (م). 4(
 ) سبق تخريج الحديث . 5(
 ) في (م): العشر. 6(
 ) سبق تخريج الحديث. 7(
 ) فيه سقطت من (ق). 8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99xxxxxxxx������
ووجــه قــول ابــن القاســم: إن الفــرض يتغــري بالواحــدة إىل ثــالث بنــات لبــون 

: )2(يف حـــديث ابـــن شـــهاب �قولـــه  )1(مـــن غـــري ختيـــري، وهـــو قـــول الشـــافعي
وهـــذا  )4(كانـــت إحـــدى وعشـــرين ومائـــة ففيهـــا ثـــالث بنـــات لبـــون"  )3("فـــإذا

زاد ففــي كــل مخســني  يف ســائر األخبــار: "فمــا �نــص، ووجــه التخيــري: قولــه 
، فإن اعتربنا تغري احلكـم بزيـادة الواحـدة، )5(حقة، ويف كل أربعني بنت لبون"

ورجعنـــا إىل احلســـاب كـــان فيـــه إمـــا ثـــالث بنـــات لبـــون لـــثالث أربعينيـــات أو 
  حقتان خلمسني، فلذلك كان الساعي خمريا.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJ��������x�P�.و�?)NU$א��MD��2زאد��Ox�P�.و�?)NU$א��MD��2زאد��Ox�P�.و�?)NU$א��MD��2زאد��Ox�P�.و�?)NU$א��MD��2زאد��Ox�P�.و�?)NU$א��MD��2زאد��Ox�P�.و�?)NU$א��MD��2زאد��Ox�P�.و�?)NU$א��MD��2زאد��Ox�P�.و�?)NU$א��MD��2زאد��O������
العشـرين ومائــة ففيــه حبسـاب كـل مخسـني حقـة، وإمنا قلنا: إن ما زاد علـى 

ويف كل أربعني بنت لبون، وأن فريضـة الغـنم، ال تعـاد، خالفـا ألىب حنيفـة يف 
شــــاة إىل أربــــع  )8(يف كــــل مخــــس )7(كأوهلــــا فتكــــون  )6(قولــــه إن الفريضــــة تعــــاد

وعشـــرين فيكـــون فيهـــا بنـــت خمـــاض، مث يف كـــل مخســـني ومائـــة ثـــالث حقـــاق 
، فـال )9(ي كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة": "فما زاد فف�لقوله 

خيلو أن يكون أراد يف كل أربعني، ويف كل مخسني زائدا علـى املائـة والعشـرين 
دون املائــة والعشــرين، فهــذا يوجــب أن يكــون يف مائــة وســتني حقتــان وبنــت 
لبون، ويف مائة وسبعني ثالث حقاق، وهذا خرق اإلمجاع، أو أن يكـون أراد 

                                                

 .  40، مختصر المزنى ص 6، 1/5) انظر: اGم: 1(
: محمد بن سلم بن عبيد هللا بن شھاب بن عبد هللا لن الحارث بن زھرة ب!ن ك!Mب القرش!ي الزھ!رى أب!و بك!ر ابن شھاب) 2(

 ). 506ھـ) (انظر تقريب التھذيب ص  125عة (ت الفقيه، الحافظ، متفق على جMلته وإتقانه، من رؤوس الطبقة الراب
 ) في (م): فإن. 3(
، 1/574، واب!ن ماج!ه ف!ي الزكـ!ـاة، ب!اب: صدقـ!ـة اNبـ!ـل: 2/227) أخرجه أبــو داود في الزكـــاة السائـمـة: 4(

 . 3/17والترمذي في الزكاة، باب: زكاة اNبل والغنم، وقال حديث حسن: 
 . 384تي وردت في أول كتاب الزكاة في الصفحة ) انظر: تخرية اGخبار ال5(
 . 1/140) انظر: مختصر القدوري: 6(
 ) في (م): فيكون. 7(
 ) في (ق) و (م): خمسين وھو غلط. 8(
 ) سبق تخريج الحديث. 9(
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على معىن، فبحساب أن كل أربعني بنت لبـون  )1(ع يف الزيادة والزائديف اجلم
ويف كــل مخســني حقــة، فهــذا قولنــا، وخــالف قــول أىب حنيفــة؛ ألنــه يقــول يف 
مائة وثالثني حقتـان وشـاتان؛ ألن أصـل الزكـاة أن يؤخـذ مـن جـنس املـال إال 

ال وضـعفه للضرورة، والغنم املأخوذة يف أول زكاة اإلبل للضرورة، وهـي قلـة املـ
احتمـال املواسـاة، فـإذا زاد علـى مائـة وعشـرين فقـد كثـر وصـار حمـتمال  )2(عـن

  للمواساة فلم يكن لعودة الغنم موضع.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJ��������x18*א��,
X�6�Aذ�Y�@א�+a��6'�ع�א�x18*א��,
X�6�Aذ�Y�@א�+a��6'�ع�א�x18*א��,
X�6�Aذ�Y�@א�+a��6'�ع�א�x18*א��,
X�6�Aذ�Y�@א�+a��6'�ع�א�x18*א��,
X�6�Aذ�Y�@א�+a��6'�ع�א�x18*א��,
X�6�Aذ�Y�@א�+a��6'�ع�א�x18*א��,
X�6�Aذ�Y�@א�+a��6'�ع�א�x18*א��,
X�6�Aذ�Y�@א�+a��6'�ع�א�������

وإمنا قلنا: إن الغنم املأخوذة يف صـدقة اإلبـل مـن غالـب أغنـام البلـد؛ ألنـه 
، فــأطلق ومل يعــني؛ فوجــب الرجــوع إىل )3(ة"قــال: "يف مخــس مــن اإلبــل شــا�

العـــرف، وألنـــه البـــد مـــن أن يكلـــف األعلـــى أو األدىن، ويف تكليفـــه األعلـــى 
  إضرار به، ويف تكليفه األدىن إضرار بالفقراء، فكان العدل ما قلناه.

وإمنــا قلنــا: إنــه إذا وجــد الســّنني يف املــال كــان خمــريا؛ ألن كــل واحــد منهمــا 
هــو خمــري يف األخــذ ال يف إلــزام رب املــال وإجبــاره علــى  حمــل للوجــوب، وإمنــا

  أحدمها.
  

  

  

  

  

                                                

 ) في (م): المزيد. 1(
 ) في (م): على. 2(
 ) سبق تخريج الحديث. 3(
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N��א��A�>�6ز�W�8N��א��A�>�6ز�W�8N��א��A�>�6ز�W�8N��א��A�>�6ز�W�8N��א��A�>�6ز�W�8N��א��A�>�6ز�W�8N��א��A�>�6ز�W�8N��א��A�>�6ز�W�8))11((  

 – )2(وال زكــاة يف البقــر حــىت تبلــغ ثالثــني، فــإذا بلغــت ثالثــني ففيهــا تبيــع
وال يؤخـذ إال  -)3(إىل أربعـني، مث فيهـا مسـنة -جذع أو جذعة، وسـنه سـنتان

علـى ذلـك، ففـي كـل ثالثـني تبيـع، ويف  مث مـا زاد  –أنثى، وسـنها أربـع سـنني 
  . )4(كل أربعني مسنة

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11xxxxxxxx������
قــال: ويف كــل  �وإمنــا قلنــا ذلــك ملــا روي يف حــديث عمــرو بــن حــزم أنــه 

ــــاقورة بقــــرة" ــــع جــــذع أو جذعــــة، ويف كــــل أربعــــني ب ــــاقورة تبي ويف  )5(ثالثــــني ب
أمــره أن يأخــذ مــن البقــر مــن كــل ثالثــني تبيعــا، ومــن   �حــديث معــاذ: "أنــه 

  . )6(أربعني مسنة" كل
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������xN��א��A�>�6ز�Z$8�#א�MD��2زאد���OxN��א��A�>�6ز�Z$8�#א�MD��2زאد���OxN��א��A�>�6ز�Z$8�#א�MD��2زאد���OxN��א��A�>�6ز�Z$8�#א�MD��2زאد���OxN��א��A�>�6ز�Z$8�#א�MD��2زאد���OxN��א��A�>�6ز�Z$8�#א�MD��2زאد���OxN��א��A�>�6ز�Z$8�#א�MD��2زאد���OxN��א��A�>�6ز�Z$8�#א�MD��2زאد���O������

وال شــيء يف الزيــادة علــى األربعــني حــىت يبلــغ ســتني، فيكــون فيهــا تبيعــان، 
، لقــــول )7(خالفــــا ألىب حنيفــــة يف قولــــه: إن يف اخلمســــني مســــنة وربــــع مســــنة

                                                

 ) التعريف ساقط من (ق). 1(
، 1/353سنة دخل في الثانية، وسمي بذلك؛ Gنه يتبــع أمـ!ـه ف!ي الــمرع!ـى (الفـواك!ـه ال!دواني:  ) تبيع ھو ابن2(

 ). 72والمصباح المنير ص 
، والفواك!!!ه ال!!!دواني: 292) مس!!نة: وس!!!ميت ب!!!ذلك؛ لتكام!!!ل أس!!!نانھا، وطل!!!وع الثني!!!ة (المص!!!باح المني!!!ر: ص 3(

1/353 .( 
 . 170، الرسالة: ص 1/284، التفريع: 267-1/266نة: ) في جملة أحكام زكاة البقر انظر: المدو4(
 ) سبق تخريج الحديث. 5(
، والنسائي في الزكاة، باب: سقوط الزكاة عن اNب!ل 2/235) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: زكاة السائمة: 6(

 :Mة، ب!اب: زك!اة ، والترم!ذي ف!ي الزك!ا1/577، وابن ماجه في الزكاة، باب: صدقة البقر: 5/17إذا كانت رس
، 1/398، وقال: حديث حسن، وقد رواه بعضھم مرســM، وأخرجــه الح!اكم ف!ي المس!تدرك: 20-1/19البقر: 

 ). 2/346وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (نصب الراية: 
أس!د ب!ن ) وقد اختلفت الرواية عنه، فروى أبو يوسف: أن ما زاد عليھا ففي!ه م!ن الزك!اة بحس!اب ذل!ك، وروى 7(

، 44عمرو، وغيره عنه أنه قال: H شيء ف!ي الزي!ادة حت!ى يك!ون البق!ر س!تين (انظ!ر مختص!ر الطح!اوي ص 
 ).  1/141مختصر القدوري: 
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ا زيــادة ، وألنــ)1(أن ال آخــذ شــيئا مــن األوقــاص" �معــاذ:" أمــرين رســول اهللا 
علـــى نصـــاب يف ماشـــية جيـــب يف عينهـــا الزكـــاة فلـــم يتغـــري الفـــرض إىل كســـر، 
أصــله اإلبــل والغــنم، وألنــه زيــادة علــى نصــاب يف صــدقة البقــر، فوجــب أن ال 
ينتقـــل منـــه إىل كســـر، كالعشـــرة الزائـــدة علـــى الثالثـــني، وألن أصـــول الزكـــوات 

جعـل الغـنم يف  إمنـا �مبنية على أخذ اجلنس من جنسه، وقد ثبت أن النـيب 
أول صــدقة اإلبــل لضــعف املــال عــن احتمــال املواســاة فيــه، ولــو كــان لألجــزاء 
والكسور مدخل يف زكاة املاشية ألوجبه، ومل يعدل إىل إجيـاب شـيء مـن غـري 

  اجلنس.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3xxxx��� �

يف حـــديث  �وإمنـــا قلنـــا: إن التبيـــع جيـــوز أن يكـــون ذكـــرا أو أنثـــى لقولـــه 
وكــذلك يف  )2(بـاقورة تبيـع جــذع أو جذعـة"عمـرو بـن حــزم: "ويف كـل ثالثــني 

ــــاث])3(حــــديث معــــاذ ــــل اإلن فكــــذلك  )4(، وإمنــــا قلنــــا: [إن الواجــــب يف اإلب
، وألن األصل أخذ )5(املسنة ال تكون إال أنثى لقوله: "ويف كل أربعني مسنة"

  اإلناث.

  
  
  

                                                

، والحديث رواه الحفاظ عن الحك!م ب!ن ط!اوس مرس!M، 4/98، والبيھقي: 2/99) أخرجه البزار والدارقطني: 1(
وروى من طريق الحسن بن عم!ارة، وھ!و مت!روك (انظ!ر نص!ب ولم يتابع بقية عن المسعودي على ھذا أحد، 

 ). 2/248الراية: 
 ) سبق تخريج الحديث. 2(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 3(
 ) مطموسة من جميع النسخ. 4(
 ) سبق تخريج الحديث. 5(
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+a�א��A�>ز�W�8+a�א��A�>ز�W�8+a�א��A�>ز�W�8+a�א��A�>ز�W�8+a�א��A�>ز�W�8+a�א��A�>ز�W�8+a�א��A�>ز�W�8+a�א��A�>ز�W�8))11((  

يهـــا شـــاة، إىل              وال زكـــاة يف الغـــنم فيمـــا دون أربعـــني، فـــإذا كانـــت أربعـــني فف
مائــة وعشــرين، فــإذا كانــت مائـــة وإحــدى وعشــرين ففيهــا شــاتان، إىل مـــائيت 
شــاة، فــإذا كانــت مــائىت شــاة ففيهــا ثــالث شــياه، إىل ثلثمائــة، مث مــا زاد علــى 
ذلـــك، ففـــي كـــل مائـــة شـــاة، ففـــي ثلثمائـــة وتســـع وتســـعني ثـــالث شـــياه، ويف 

  . )2(األربع مائة أربع شياه
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJدددددددد��������x+a�א��A�>�1ز��x+a�א��A�>�1ز��x+a�א��A�>�1ز��x+a�א��A�>�1ز��x+a�א��A�>�1ز��x+a�א��A�>�1ز��x+a�א��A�>�1ز��x+a�א��A�>�1ز��������

وإمنــا قلنــا ذلــك لتــواتر األخبــار علــى الصــفة الــيت ذكرناهــا يف حــديث عمــرو 
  .)4(وغريهم، وال خالف يف مجلة ذلك )3(بن حزم، وأنس، وابن عمر

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������x
������4�+��6'�אع�א�TaQא��א5
4�+��6x'�אع�א�TaQא��א5
4�+��6x'�אع�א�TaQא��א5
4�+��6x'�אع�א�TaQא��א5
4�+��6x'�אع�א�TaQא��א5
4�+��6x'�אع�א�TaQא��א5
4�+��6x'�אع�א�TaQא��א5
4�+��6x'�אع�א�TaQא��א5
 )8(إىل البقر، والبخت )7(يف الزكاة، واجلواميس )6(إىل املعز )5(ويضم الضأن

، ألن اجلنس واالسم جيمع ذلك كله فقد دخل يف عموم قولـه: )9(لعرابإىل ا

                                                

 ) التعريف سقط من  1(
 .  170، الرسالة ص 1/283، التفريع: 268-1/267) في جملة أحكام زكاة الغنم انظر: المدونة: 2(
 ) سبق تخريج الحديث.  3(
 . 2/596، المغنى: 47، 46) انظر: اNجماع ص 4(
 ). 170، غرر المقالة ص 365الضأن: ھي ذوات الصوف من الغنم، وسميت بذلك لبياضه (المصباح المنير ص ) 5(
H ثب!ات فيھ!ا (المص!باح المني!ر ) المعز: ھي ذوات الشعر من الغنم واشتقاقه من المعزاء، وھ!ي اGرض الت!ي 6(

 . 170، غرر المقالة ص 575ص 
، غ!!رر 108) الج!!واميس: ن!!وع م!!ن البق!!ر مش!!تق م!!ن الجم!!ود Gن!!ه ل!!يس في!!ه ل!!بن البق!!ر (المص!!باح المني!!ر ص 7(

 ). 170المقالة ص 
 ). 170) البخت: ھي اNبل الخراسانية (غرر المقالة ص 8(
 ). 401، المصباح المنير ص 170ن (غرر المقالة ص ) العراب: نوع من اNبل العربية الحسا9(
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، وقوله: "يف كل ثالثني باقورة تبيع، ويف كل )1("يف كل مخس من اإلبل شاة"
  . )2(أربعني شاة شاة"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������xA�>B�6א�����f0"�א�����F��6+�א�xA�>B�6א�����f0"�א�����F��6+�א�xA�>B�6א�����f0"�א�����F��6+�א�xA�>B�6א�����f0"�א�����F��6+�א�xA�>B�6א�����f0"�א�����F��6+�א�xA�>B�6א�����f0"�א�����F��6+�א�xA�>B�6א�����f0"�א�����F��6+�א�xA�>B�6א�����f0"�א�����F��6+�א�������
البقـــر  )4(الغـــنم إىل أمهاـــا يف الزكـــاة، وكـــذلك عجاجيـــل )3(وتضـــم ســـخال

 �لقولــه  )7(، خالفــا لــداود يف قولــه: ال زكــاة يف الصــغار)6(اإلبــل )5(وفصــالن
فعــم، وكــذلك قولــه: "يف  )8("يف أربــع وعشــرين مــن اإلبلــيس فمــا دونــا الغــنم"

: "وتعـد ي، واالسـم يقــع علـى الكبـار والصـغار، ورو )9(أربعني من الغنم شاة"
، )12(وال خمـالف هلمـا ،)11(، وروي ذلك عن عمر وعلي)10(صغارها وكبارها"

  حادث من مال جتب يف جنسه الزكاة فأشبه ربح املال. )13(وألنه مناء
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FO4xxxx��� �

وسواء كانت األمهات نصابا أو دونه إذا أكملت نصـابا بالصـغار، خالفـا 
يف قوهلمــــــا: إن الســــــخال ال تضــــــم إىل مــــــا دون  )14(ألىب حنيفــــــة والشــــــافعي

، وهـــذه يقـــع )15(الغـــنم شـــاة" النصـــاب مـــن األمهـــات لقولـــه: "يف أربعـــني مـــن

                                                

 ) سبق تخريج الحديثين قريبا.  11)، (1(
 

، الفواك!!ه 269) الس!!خال: جم!!ع س!!خلة، وتطل!!ق عل!!ى أوHد الض!!أن والمع!!ز س!!اعة تول!!د (المص!!باح المني!!ر ص 3(
 ). 1/355الدواني: 

ق!ل عن!ه اHس!م، واGنث!ى عجل!ة (المص!باح ) العجاجيل: جمع عجول، وھو ول!د البق!رة م!ادام ل!ه ش!ھر وبع!ده ينت4(
 ). 394المنير ص 

) الفصMن: جمع فصيل، وھ!و ول!د الناق!ة Gن!ه يفص!ل ع!ن أم!ه، وھ!و م!ا دون اب!ن مخ!اض (الفواك!ه ال!دواني: 5(
 ). 474، والمصباح المنير ص 1/355

 ). 171)، الرسالة (ص 1/285)، التفريع: (1/68) انظر: المدونة: (6(
 . 5/338وع: ) انظر: المجم7(
 ) سبق تخريج الحديث. 8(
 ) سبق تخريج الحديث. 9(
 ) لم أعثر عليه. 10(
 ).  101، 4/100) البيھقي: (11(
 ) في (ق): وH خMف لھم. 12(
 ) نماء سقطت من (م). 13(
 .  43)، مختصر المزنى ص 1/144) انظر: مختصر القدوري: (14(
 ) سبق تخريج الحديث. 15(
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عليهــا اســم غــنم، ويف حــديث عمــرو: "تعــد علــيهم بالســخلة حيملهــا الراعــي 
"، ومل خيــص، وألنــه نتــاج حــادث عــن حيــوان جتــب )1(علــى كتفــه وال تأخــذها

يف عينــه الزكــاة، فكــان حكمــه حكــم مــا مل يــزل مــع أمهاــا، أصــله إذا كانــت 
  األمهات نصابا.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ0ذא����������A�>Bא���V0ذא�و�A�>Bא���V0ذא�و�A�>Bא���V0ذא�و�A�>Bא���V0ذא�و�A�>Bא���V0ذא�و�A�>Bא���V0ذא�و�A�>Bא���V0ذא�و�A�>Bא���Vوx�8�F'����Fو<�'\�א����C.#א�\��.x�8�F'����Fو<�'\�א����C.#א�\��.x�8�F'����Fو<�'\�א����C.#א�\��.x�8�F'����Fو<�'\�א����C.#א�\��.x�8�F'����Fو<�'\�א����C.#א�\��.x�8�F'����Fو<�'\�א����C.#א�\��.x�8�F'����Fو<�'\�א����C.#א�\��.x�8�F'����Fو<�'\�א����C.#א�\��.������
إذا ماتـــــت األمهـــــات، وبقيـــــت الســـــخال؛ وجبـــــت الزكـــــاة فيهـــــا إذا كانـــــت 

، ألنـه إذا ثبـت أنـه حكمهـا حكـم األمهـات يف )3(، خالفا ملـن منعـه)2(نصابا
باب احلول صارت كثمانني من الغنم ميوت منهـا أربعـون، وحيـول احلـول علـى 

بقـــاء األمهـــات، ألن الســـخال متســـاوية هلـــا، البـــاقي ففيـــه الزكـــاة، وال يراعـــي 
  على وجه البيع. )4(إال

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������xA�>Bذ��6א��Y�@א�?Sא�xA�>Bذ��6א��Y�@א�?Sא�xA�>Bذ��6א��Y�@א�?Sא�xA�>Bذ��6א��Y�@א�?Sא�xA�>Bذ��6א��Y�@א�?Sא�xA�>Bذ��6א��Y�@א�?Sא�xA�>Bذ��6א��Y�@א�?Sא�xA�>Bذ��6א��Y�@א�?Sא�������
: "خــــذ اجلذعـــــة �لقولــــه  )5(والســــن املــــأخوذ يف الصــــدقة اجلذعــــة والثنيــــة

، ولــوائم: فــالكرائم ال تؤخـــذ إال )7(، مث املاشــية علــى ضــربني: كــرائم)6(والثنيــة"
، )10(، والــــرىب)9(، واللــــوابن)8(ك كــــاملواخضعــــن رضــــا أربــــاب األمــــوال، وذلــــ

: "إيـــاكم وكـــرائم �، وكـــرائم الفحـــول، واألصـــل يف منعهـــا قولـــه )11(واألكولـــة
، ومــا روي أن عمــر مــر عليــه بغــنم مــن الصــدقة، فــرأى فيهــا شــاة )12(أمــواهلم"

                                                

 H يأخذھا. ) في (م) : على كفه و1(
 ). 1/285)، التفريع: (1/168) انظر: المدونة: (2(
 ). 1/144، مختصر القدوري: (45) وھو رأي أبى حنيفة (انظر مختصر الطحاوي ص 3(
)4 .H :(م) في ( 
 ). 171-170)، الرسالة: (ص 1/285)، التفريع: (1/268) انظر: المدونة: (5(
 ).4/100) أخرجه البيھقي: (6(
 )، و اللوائم عكسھا. 531اGموال: نفائسھا وخيارھا (المصباح المنير ص ) كرائم 7(
 ). 565) المواخض: جمع الماخض وھي الحامل التي دنت وHدتھا (المصباح المنير: 8(
 ). 548) اللوابن: جمع اللبون وھي التي تحبس في البيت للبن (المصباح المنير: ص 9(
 ). 127، والمطلع: ص 171تربي ولدھا (الرسالة: ص  ) الربى: ھي التي وضعت حديثا والتي10(
 ). 18) اGكولة: ھي التي تسمن للذبح (المصباح المنير ص 11(
 ). 2/125) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: H تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة: (12(
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حامال، ذات ضرع عظيم، فقال: ما أعطى هـذه الشـاة أهلهـا وهـم طـائعون، 
 )2(املســــلمني، فــــإن طــــاع ــــا أهلهــــا )1(خــــذوا حــــزراتال تفتنــــوا النــــاس، ال تأ

أخذت؛ ألا أعالها عليهم، ويدل عليه قوله للذي أعطى ناقـة مسينـة مكـان 
بنـــت خمـــاض: "ذلـــك الـــذي عليـــك، فـــإن تطوعـــت خبـــري آجـــرك اهللا وقبلناهـــا 

  . )3(منك"
، فــال تؤخــذ )4(اللــوائم أدىن املاشــية كالصــغار واهلرمــة واملعيبــة، وذات العــوار

: "ال خيــــــرج يف الصــــــدقة �، واألصــــــل يف منعهــــــا قولــــــه )5(را للمســــــاكنينظــــــ
، وروي: "وال الدرنــة وال ذات عيــب، )7(، وال هرمــة، وال ذات عــوار")6(تــيس

وال املريضة، وال اللئيمة، ولك من وسط أموالكم، فإن اهللا مل يسألكم خـريه، 
  . )8(ومل يأمركم بشره"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ����������$.4و�����X���d�@4و�.$��0ذא�<�'\�א����X���d�@4و�.$��0ذא�<�'\�א����X���d�@4و�.$��0ذא�<�'\�א����X���d�@4و�.$��0ذא�<�'\�א����X���d�@4و�.$��0ذא�<�'\�א����X���d�@4و�.$��0ذא�<�'\�א����X���d�@4و�.$��0ذא�<�'\�א����X���d�@0ذא�<�'\�א���S�3א�Y4�����S�3א�Y4�����S�3א�Y4�����S�3א�Y4�����S�3א�Y4�����S�3א�Y4�����S�3א�Y4�����S�3א�Y4����������xא�����?.xא�����?.xא�����?.xא�����?.xא�����?.xא�����?.xא�����?.xא�����?.������
وإذا كانـــت اإلبـــل فصـــالنا، أو البقـــر عجاجيـــل، أو الغـــنم ســـخاال، مل جيـــز 
للساعي أخذ واحدة منها، و كلف را أن يـأيت بالسـن الوسـط اجلـائز أخـذه 

، خالفــــــا ألىب حنيفــــــة )9(فـــــــي الزكــــــاة، وكــــــذلك إن كانــــــت مراضــــــا أو معيبــــــة
ة، وال يكلـف رـا شـاة كبـرية وال يف قوهلما: إنه يأخذ منهـا شـا )10(والشافعي

                                                

يأخ!ذ الخي!!ار (الص!!حاح: ھ!!ي الخي!ار ك!!أن المص!!دق يح!زر فيعم!!ل رأي!!ه ف -) ح!زرات بتق!!ديم ال!!زاي عل!ى ال!!راء1(
2/265 .( 

 ) في (م): أربابھا. 2(
)، والح!!اكم ف!!ي المس!!تدرك: 54/142، وأحم!!د: (2/241) أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الزك!!اة، ب!!اب: زك!!اة الس!!ائمة: 3(

 ، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذھبي. 400، 1/399
 ) ذات العوار: التي بھا عيب العور. 4(
  ) أي: في صالح المساكين.5(
 ). 1/355، الفواكه الدواني: (79) التيس: ھو ذكر المعز الصغير (المصباح المنير: ص 6(
وال!ذي س!بق تخريج!ه، أخرج!ه البخ!اري ف!ي الزك!اة،  -رض!ي هللا عنھم!ا –) جاء ھذا في كتاب أبى بكر Gنس 7(

 ). 2/124باب: H يؤخذ في الصدقة ھرمة، وH ذات عوار، وH تيس إH ما شاء المصدق: (
 )، والدرنة: الجرباء. 2/240) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: في زكاة السائمة: (8(
 ). 171)، الرسالة (ص 1/284)، التفريع: (1/268) انظر: المدونة: (9(
 ). 42)، مختصر المزنى: (1/144) انظر: مختصر الطحاوي: (10(
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يف زكــــاة البقــــر: "يف كــــل ثالثــــني تبيــــع، ويف كــــل أربعــــني  �صــــحيحة لقولــــه 
، ويف حـديث عمـر أنـه قـال: )2(. وقوله: "يف أربعني مـن الغـنم شـاة")1(مسنة"

، وألن )4(، وال تأخـــذها")3("تعــد علــيهم بالســخلة حيملهــا الراعــي علــى كتفــه
الفقــراء وأربــاب األمــوال، فلمــا كنــا ال نأخــذ  الزكــاة موضــوعة علــى العــدل بــني

مــن إبلــه إذا كانــت حوامــل، أو لــوابن بــل تكلفــة الســن الوســط، فكــذلك إذا  
كانت كلها صغارا أو معيبة؛ ألن يف أخذها كـذلك إضـرارا بـالفقراء، كمـا أن 

  إضرارا بأرباب األموال. )5(يف األخذ منها إذا كانت من الكرائم
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJ��������6�A�>Bא���V6و�A�>Bא���V6و�A�>Bא���V6و�A�>Bא���V6و�A�>Bא���V6و�A�>Bא���V6و�A�>Bא���V6و�A�>Bא���Vو��������x1.א�$�אx1.א�$�אx1.א�$�אx1.א�$�אx1.א�$�אx1.א�$�אx1.א�$�אx1.א�$�א������

لقولــه: "لــيس  )7(، خالفــا ألىب حنيفــة والشــافعي)6(وجتــب الزكــاة يف العوامــل
مفهومـــــــه وجـــــــوب الصـــــــدقة يف اخلمـــــــس  )8(فيمـــــــا دون مخـــــــس ذود صـــــــدقة"

، وقولــه: "يف أربــع وعشــرين مــن اإلبــل فــدوا الغــنم ففــي كــل مخــس )9(عمومــا
وإذا  ، فعـــم، وألن اخـــتالف الصـــفات عليهـــا كـــاختالف األســـنان، )10(شـــاة"

  كان  اختالف األسنان ال يؤثر يف الزكاة كذلك اختالف الصفات.
  
  

                                                

 ) سبق تخريج الحديث.1(
 ) سبق تخريج الحديث. 2(
 كفه.  ) في (م):3(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 4(
 ) في (م): كرائم. 5(
) العوامل: ھي التي ترعى مدة وتترك أخرى، أو تعلف ف!ي ح!ين و ترع!ى ف!ي آخ!ر، وقي!ل: ھ!ي تس!تعمل ف!ي 6(

 ). 1/289الحرث والحمل والسقي (التفريع: 
 ). 45)، مختصر المزنى (ص 1/145) انظر: مختصر القدوري: (7(
 .  ) سبق تخريجه8(
 ) أي الدHلة فيه من عموم المفھوم. 9(
 ) سبق تخريج الحديث. 10(



361 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJ���������M>وز�WSaV�"0�W2���`�5د�W'4�،�8و�دو�F'����d�@א�?.�WfD.��.�M>وز�WSaV�"0�W2���`�5د�W'4�،�8و�دو�F'����d�@א�?.�WfD.��.�M>وز�WSaV�"0�W2���`�5د�W'4�،�8و�دو�F'����d�@א�?.�WfD.��.�M>وز�WSaV�"0�W2���`�5د�W'4�،�8و�دو�F'����d�@א�?.�WfD.��.�M>وز�WSaV�"0�W2���`�5د�W'4�،�8و�دو�F'����d�@א�?.�WfD.��.�M>وز�WSaV�"0�W2���`�5د�W'4�،�8و�دو�F'����d�@א�?.�WfD.��.�M>وز�WSaV�"0�W2���`�5د�W'4�،�8و�دو�F'����d�@א�?.�WfD.��.�M>وز�WSaV�"0�W2���`�5د�W'4�،�8و�دو�F'����d�@א�?.�WfD.��.
x+)
������א���2Q!�ل�א��
(+xא���2Q!�ل�א��
(+xא���2Q!�ل�א��
(+xא���2Q!�ل�א��
(+xא���2Q!�ل�א��
(+xא���2Q!�ل�א��
(+xא���2Q!�ل�א��
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، ضـم -وعنده نصـاب مـن جنسـه –إذا استفاد نصابا أو دونه من املاشية 
سـواء أفادهـا بشـراء أو هبـة أو  )1(إليه مـا اسـتفاده، وزكـى اجلميـع حلـول األوىل

مــرياث، فــإن كــان الــذي عنــده قــل مــن نصــاب مل يضــم الفائــدة إليــه، إال أن 
  .)2(تكون والدة على ما قدمناه

، )3(وقــــال الشــــافعي: إذا مل تكــــن الفائــــدة نتاجــــا اســــتقبل بــــه حــــوال كــــامال
ق أحد ودليلنا أن الزكاة موضوعة على النظر ألرباب األموال والفقراء، فإذا حل

الفريقني رفق، أو تثقيل نظر للفريق اآلخر مبثلـه، وقـد ثبـت أنـه إذا كـان عنـده 
أقــل مــن نصــاب، مث أفــاد إليــه نصــابا أو دونــه أنــه ال يزكيــه حلــول األصــل، بــل 
احلول الذي حيول على الفائـدة، ويف ذلـك رفـق بأربـاب األمـوال، ألن األصـل 

قبــل احلــول بشــهر أو أقــل قــد يكــون عنــده لعشــرة أشــهر، مث يســتفيد الفائــدة 
فيســتقبل بــاجلميع حــوال مــن يــوم الفائــدة، فيكــون قــد زكــى بعــد حــول وأكثــر 
الثاين، فكان يف ذلك رفق به، فيجب بإزائه أن ينظر للفقراء، وهـو أن يكـون 
إذا أفادهــا إىل نصــاب قــد أقــام عنــده أكثــر مــن حــول أن يزكــي الفائــدة حبــول 

واحـــدة يف احلـــول فيشـــق عليـــه متييـــز األصـــلي؛ ألن الســـاعي ال جيـــيء إال مـــرة 
املاشـية، فجعــل لـه أن يزكيهــا علــى مـا جيــدها عليـه، فلــو قلنــا: إنـه يســتقبل ــا 
حوال من يوم أفاد الفائدة لكان يزكي أيضا بعـد قريـب مـن حـولني، فكـان يف 
ذلك حيث على الفقراء، وصرف النظر يف الرفـق والرتفيـه إىل أربـاب األمـوال، 

ب أن ينظــر للفقــراء يف هــذا الوجــه كمــا نظــر ألربــاب وذلــك غــري جــائز، فوجــ

                                                

 ) في (م): اGول. 1(
 ). 1/285)، التفريع: (275-1/274) انظر: المدونة: (2(
  .)389-5/328)، المجموع: (542) انظر: مختصر المزنى (ص 3(
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ذلـــك اخللطـــة يف أـــا تـــارة ختفـــف وتـــارة تغلـــط، وقـــد قاســـه  )1(األمـــوال فأشـــبه
أصحابنا على فائدة النتـاج، ولكـن ال يـؤثر علـى أصـلنا، ألن النتـاج ال يراعـى 

أن يكون األصل نصابا، وميكن أن يقال: إن النتاج أقوى من الفائدة  )2(فيها
ه؛ ألنه من املال فكان عني املال ال ميتنع إحلاق غريه به يف النصاب، وإن لغري 

بني النصاب ودونه، وتفارق العني ملا ذكرنـاه مـن  )3(انفراد النتاج لقوة التسوية
  تعلق زكاة املاشية بالساعي، ومشقة التمييز عليه.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJ��������x/�%Dpא�A�>زx/�%Dpא�A�>زx/�%Dpא�A�>زx/�%Dpא�A�>زx/�%Dpא�A�>زx/�%Dpא�A�>زx/�%Dpא�A�>زx/�%Dpא�A�>ز������
، )5(يطـني يزكيـان زكـاة املالـك الواحـدتـأثري يف الزكـاة وهـو أن اخلل )4(للُخلطة

، ودليلنـا قولــه: "ومــا كـان مــن خليطــني )6(وقـال أىب حنيفــة: ال تـأثري هلــا أصــال
، فأثبت للخلطـة حكمـا زائـدا علـى االنفـراد، وقولـه )7(فإما يرتادان بالسوية"

، فـــدل )8(:"ال يفـــرق بـــني جمتمـــع، وال جيمـــع بـــني مفـــرتق خشـــية الصـــدقة"�
ماع واالفرتاق تأثريا يف الزكاة، لوال ذلك مل يكن للخشـية ذلك على أن لالجت

معـــىن، وألن خلفـــة املؤونـــة وثقلهـــا تـــأثريا يف الزكـــاة يف ختفيفهـــا وتثقيلهـــا اعتبـــارا 
، وهـذا موجــود يف اخللطـة، فوجــب أن يكـون هلــا تــأثري )10(والنضــح )9(بالسـيح

  يف ذلك.
  

                                                

 ) في (م): وأشبه. 1(
 ) في (م): فيه. 2(
 ) في (م): لقوته بالتسوية.  3(
الشركة، وھ!ي اجتم!اع نص!ابي ن!وع، فع!م م!الكين ف!أكثر فيم!ا يج!ب تزكيتھ!ا م!ا عل!ى  -بضم الخاء –) الخلطة 4(

 ).  1/345ملك واحد (الفواكه الدواني: 
 ). 171)، الرسالة: (ص 1/286)، التفريع: (279-1/277) انظر: المدونة: (5(
 ). 44) انظر: مختصر الطحاوي (ص 6(
 ). 2/123ب: ما كان من خليطي، فإنھما يتراجعان بينھما بالسوية: () أخرجه البخاري، با7(
 ). 2/122) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: H يجمع بين مفترق، وH يفرق بين مجتمع: (8(
 ). 299) السيح: الماء الجاري (المصباح المنير ص 9(
 ).  609) النضح: ھو البل بالماء، والرش (المصباح المنير ص 10(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJ��������x�%Dpא�I`وط���Ndx�%Dpא�I`وط���Ndx�%Dpא�I`وط���Ndx�%Dpא�I`وط���Ndx�%Dpא�I`وط���Ndx�%Dpא�I`وط���Ndx�%Dpא�I`وط���Ndx�%Dpא�I`وط���Nd������
كان لكـل واحـد مـن اخلليطـني نصـاب، فـإن كـان مجيـع وال تؤثر اخللطة إذا  

املـــــال نصـــــابا، ولكـــــل مالـــــك دون النصـــــاب، أو لبعضـــــهم دونـــــه فـــــال تـــــأثري 
 )3(، لقوله: "لـيس فيمـا دون مخـس ذود صـدقة")2(خالفا للشافعي )1(للخلطة

فعـم، وألن قصـور امللـك عـن النصـاب مسـقط للزكـاة أصـله املنفـرد، وألنـه ممــن 
ا انفـــرد، فـــإذا خـــالط مـــن هـــو خماطـــب بالزكـــاة مل يلزمـــه ال خياطـــب بالزكـــاة إذ

ملخالطتــه زكــاة كالعبــد والــذمى، وألن تــأثري خفــة املؤونــة وتثقيلهــا هــو يف تغيــري 
حكــــم الزكــــاة مــــن تثقيــــل إىل ختفيــــف، أو ختفيــــف إىل التثقيــــل، ال إىل ابتــــداء 

  إجياب أصله السيح والنضح. 
1FO1FO1FO1FO1FO1FO1FO1FO))44((  zzzzzzzz1212JJJJJJJJ��������xAN`^@א��%Dpא���;XxAN`^@א��%Dpא���;XxAN`^@א��%Dpא���;XxAN`^@א��%Dpא���;XxAN`^@א��%Dpא���;XxAN`^@א��%Dpא���;XxAN`^@א��%Dpא���;XxAN`^@א��%Dpא���;X����  

، )7(، واملســـرح)6(، والـــدلو)5(خللطـــة املـــؤثرة هـــي الراعـــي، والفحـــلوصـــفات ا
منهـــا، فمـــنهم مـــن يقـــول: إذا  )8(واملبيـــت، وقـــد اختلـــف أصـــحابنا يف املراعـــي

اجتمعنــا علــى صــفتني منهــا فمــا زاد كانــا خليطــني أيهمــا كانــت، ومــنهم مــن 
يقـــول: إن االعتبـــار يف ذلـــك اإلمجـــاع يف املرعـــى والراعـــي، ومـــنهم مـــن يقـــول: 
الراعـــــي وحـــــده، وإذا قلنـــــا: إن االعتبـــــار بـــــأكثر مـــــن وصـــــف واحـــــد فلقولـــــه: 

، فقد ثبـت أنـه )9("واخلليطان ما اجتمعا يف الدلو، واملراح، والراعي، والفحل"
ال يراعى مجيع هذه األوصاف، ومل يقم دليل على وصـف واحـد فلـم يبـق إال 

                                                

 ). 1/286)، التفريع: (1/279انظر: المدونة: ( )1(
 ).43) مختصر المزنى: (ص 2(
 ) سبق تخريج الحديث. 3(
 ) الفصل ساقط من (م). 4(
 ).463) الفحل: ھو الذكر من الحيوان (المصباح المنير ص 5(
 ) الدلو: معناه السقي. ومعنى اللفظ: أن يسقى الجميع بدلو واحد.6(
 ). 127(المطلع ص  ) المسرح: ھو المرعى7(
 ). 1/286) انظر: التفريع: (8(
)، م!!ن رواي!!ة اب!!ن لھيع!!ة، ع!!ن يح!!ي ب!!ن س!!عيد، ع!!ن 4/106)، والبيھق!!ي: (2/104) أخرج!!ه ال!!دارقطني: ( 9(

 ).  2/155السائب، وابن لھيعة ضعيف (تلخيص الحبير: 
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ة، ولـذلك ال يكـون ما قلناه، وألن اخللطة إمنـا أثـرت لتأثريهـا يف ختفيـف املؤونـ
  بالوصف الواحد فوجب مراعاة وصف زائد عليه.

ووجـــه القـــول بـــأن املراعـــى هـــو االجتمـــاع يف املرعـــى قولـــه: "ومـــا كانـــا مـــن 
، فاالســم حيصـل بوصــف واحـد، وقولــه بعـد ذلــك: "واخللطـاء مــا )1(خليطـني"

. املـــراد بـــه: الغالـــب مـــن أحـــواهلم، ال أن ذلـــك )2(اجتمعـــوا يف الـــدلو، واملـــراح"
شرط، وألن اخللطة معىن يعترب به حكم الزكاة، فوجب أن يتعلق على أقل ما 

  يتناوله االسم الصحيح أصلح الزيادة على مائة وعشرين. 
ووجــه القــول بــأن املراعــاة يف ذلــك االجتمــاع علــى راع واحــد، وهــو أن مــا 

حكمــــه باإلمجــــاع واالنفــــراد كــــان املعتــــرب بالــــذي حيصــــل بــــه اجلمــــع،  )3(يعتــــرب
اتمــع تابعــا كاإلمامــة يف الصــالة ملــا كانــت الصــالة ختتلــف بــاالنفراد ويكــون 

ــــة بــــه  ــــك اإلمــــام، فكــــان الراعــــي كاإلمــــام يف الكفاي واالجتمــــاع روعــــي يف ذل
  وحده.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJ��������x��;�L�6��%א�Dpא�I`����;Xx��;�L�6��%א�Dpא�I`����;Xx��;�L�6��%א�Dpא�I`����;Xx��;�L�6��%א�Dpא�I`����;Xx��;�L�6��%א�Dpא�I`����;Xx��;�L�6��%א�Dpא�I`����;Xx��;�L�6��%א�Dpא�I`����;Xx��;�L�6��%א�Dpא�I`����;X������

وصفة تأثري اخللطة يف التخفيف هو أن يكون مائة وعشرون من الغنم بني 
ــــة لكــــل واحــــد و  أربعــــون، فيكــــون علــــيهم يف االنفــــراد ثــــالث شــــياه، ويف ثالث

االخــتالط واحــدة، وصــفة تأثريهــا يف التثقيــل أن يكــون الثنــني مائتــان وشــاة، 
فألحــدمها مائــة ولآلخـــر مائــة وشــاة، فيكـــون عليهمــا يف االنفــراد شـــاتان ويف 

  اخللطة ثالث.
  
  

                                                

 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 1(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 2(
 غير. ) في (م): ي3(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJ��������xA�>Bא��?.�������א�1V4�?.��%Dpא>Nو�.?�א�xA�>Bא�1V4�?.��%Dpא>Nو�.?�א�xA�>Bא�1V4�?.��%Dpא>Nو�.?�א�xA�>Bא�1V4�?.��%Dpא>Nو�.?�א�xA�>Bא�1V4�?.��%Dpא>Nو�.?�א�xA�>Bא�1V4�?.��%Dpא>Nو�.?�א�xA�>Bא�1V4�?.��%Dpא>Nو�.?�א�xA�>Bא�1V4�?.��%Dpא>Nو
جيــوز للمنفــردين أن خيتلطــا، وال للمختلطــني أن ينفــردا  فــإذا ثبــت هــذا فــال

قاصــــدين بــــاالختالط واالنفــــراد ختفيــــف الزكــــاة، وصــــفة ذلــــك مــــا ذكرنــــا مــــن 
اخـــتالط الثالثـــة املنفـــردين كـــل واحـــد بـــأربعني ليســـقط عـــنهم شـــاتان، وانفـــراد 
املختلطني مبائىت شاة وشاة ليسقط عـنهم بـاالنفراد شـاة، واألصـل يف ذلـك " 

؛ ألن يف )1(ن جيمع بني مفرتق، أو يفرق بني جمتمع خشـية الصـدقةأ �يه 
ذلـك إضــرارا بـالفقراء وذريعــة إىل إسـقاط حقــوقهم قصـدا إىل نقــص مـا أوجبــه 

  اهللا إكماله هلم.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FO15xxxx��� �

إذا ثبت املنع من ذلك فمىت فعل مل يؤثر يف حكم الزكاة، وأخذ أصـحاب 
ملـن أىب ذلـك، لقولـه: "وال جيمـع بـني خالفـا  )2(املاشية مبا كانوا عليه مـن قبـل

، والنهي يقتضي فساد املنهـى )3(مفرتق، وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة"
عنه، وألن يف ذلك ذريعـة إىل إسـقاط حقـوق الفقـراء ألنـه ال يشـاء مـن جتـب 

  عليه شاة إال وجد خلطة تسقط عنه ثلثيها وتبقى عليه ثلثيهما.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJ��������Y4�Z$8�Waل���
8�?2�OY4�Z$8�Waل���
8�?2�OY4�Z$8�Waل���
8�?2�OY4�Z$8�Waل���
8�?2�OY4�Z$8�Waل���
8�?2�OY4�Z$8�Waل���
8�?2�OY4�Z$8�Waل���
8�?2�OY4�Z$8�Waل���
8�?2�Ox"�5ل�א#و�MD��Ma�)��Nx"�5ل�א#و�MD��Ma�)��Nx"�5ل�א#و�MD��Ma�)��Nx"�5ل�א#و�MD��Ma�)��Nx"�5ل�א#و�MD��Ma�)��Nx"�5ل�א#و�MD��Ma�)��Nx"�5ل�א#و�MD��Ma�)��Nx"�5ل�א#و�MD��Ma�)��N������
قلنا: إن من أبدل عينه بعني مثلها، أو إبلـه مبثلهـا أو بقـرة ببقـره  )4(وكذلك

، )5(وغنمه بغـنم، فـإن ذلـك ال يسـقط الزكـاة عنـه وإنـه يبـىن علـى حـول األوىل
، واألصل )8(يف قوله يف املاشية، وللشافعي يف اجلميع )7(ألىب حنيفة )6(خالفا

                                                

 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 1(
 ). 289-1/288)، التفريع: (280-1/279) انظر: المدونة: (2(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 3(
 ) في (م): لذلك. 4(
 ) في (م): اGول. 5(
 ).1/285)، التفريع: (273-1/272) انظر: المدونة: (6(
 ).45)  انظر: مختصر الطحاوي (ص 7(
 ). 46المزنى (ص  ) انظر: مختصر8(



366 

عة إىل سقوط الزكاة، و ذلك أن من ملـك أربعـني مـن الغـنم ما قلناه من الذري
فرتكهــا حــىت قبــل احلــول بالشــيء اليســري أبــدهلا مبثلهــا، فــإن التهمــة تقــوى يف 
قصده الفرار من الصدقة ال لغض سواه؛ ألن اجلنس واحد والفـرض واحـد ال 

ــــه إال الفــــرار مــــن  )1(يتفــــاوت االخــــتالف ــــق مــــا حيمــــل أمــــره علي ــــه، فلــــم يب في
؛ وألن ملكـه زال مـن العـني إىل مثلهـا وجنسـها ومـا يقـوم مقـام نوعهـا الصدقة

أو يقاربه، فكـان كـالعني األوىل لالتفـاق يف اجلـنس والفـرض، وألن أبـا حنيفـة 
يوافقنـا يف مــن كـان معــه عشــرون دينـارا، فابتــاع ــا سـلعة يف بعــض احلــول، مث 

جيـب أن يكـون باعها يف آخر احلول بعشـرين دينـارا أن عليـه الزكـاة، فكـذلك 
  حكمه إذا باعها مبثلها.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717JJJJJJJJ��������x�COg®�WL�d�.ل�
������0ذא�84
ل�.�0x�COg®�WL�dذא�84
ل�.�0x�COg®�WL�dذא�84
ل�.�0x�COg®�WL�dذא�84
ل�.�0x�COg®�WL�dذא�84
ل�.�0x�COg®�WL�dذא�84
ل�.�0x�COg®�WL�dذא�84
ل�.�0x�COg®�WL�dذא�84
: أحــدمها: أنــه كإبــداهلا جبنســها )2(إذا أبــدل ماشــيته خبالفهــا ففيهــا روايتــان

فيبـــين الثانيـــة علـــى حـــول األوىل، والثانيـــة: أنـــه يستــــأنف حـــوال للثانيـــة، فوجـــه 
جتـب فيهـا الزكـاة، فوجـب أن  األوىل أنه أبـدل ماشـية جتـب فيهـا الزكـاة مباشـية

، أصله إذا أبدهلا جبنسها، والنكتة يف ذلـك )4(الثانية على حول األوىل )3(يبين
قـــوة التهمـــة بـــالفرار مـــن الصـــدقة، وال يلـــزم عليـــه العـــني باملاشـــية؛ ألن العـــني 
جنس، واملاشية جنس، واألغراض فيها متباينة؛ ألن العني تراد للتصرف فيهـا 

، والنســــل )5(ذ ال يســــتغين أحــــد عنهــــا، واملاشــــية تــــراد للــــدربالشــــراء والبيــــع، إ
والنمــاء، وهــذا املعــىن يســتوي فيــه اجلــنس واألجنــاس، وتبيــني ذلــك أن اخللطــة 
ثبتت يف املاشية بني املختلطني، وال تثبت يف العني، على أن يف بيعها بالعني 

                                                

 ) في (م): يتقارب اHختMف. 1(
 ). 1/285)، التفريع: (1/273) انظر: المدونة: (2(
 ) في (م): تبنى. 3(
 ) في (م): اGول. 4(
 ) الدر: اللبن. 5(
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ار مــن وجهــا حيمـل عليــه بسـوى الفــر  )1(خالفـا أيضــا، ووجـه الثانيــة أن إلبدالـه
الصــــدقة، وهــــو اخــــتالف األغــــراض، وتبــــاين املنــــافع فضــــعفت التهمــــة، فــــإذا 
ضـــعفت محـــل األمـــر علـــى ظـــاهره، وكـــان كإبـــدال الـــذهب والفضـــة بإبـــل، أو 

  غنم، واهللا أعلم.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJ��������x�)N;L��2وא�Q�8��,
Fא��.?�א�N;א��
F,م�
�x�)N;L��2وא�Q�8��,
Fא��.?�א�N;א��
F,م�
�x�)N;L��2وא�Q�8��,
Fא��.?�א�N;א��
F,م�
�x�)N;L��2وא�Q�8��,
Fא��.?�א�N;א��
F,م�
�x�)N;L��2وא�Q�8��,
Fא��.?�א�N;א��
F,م�
�x�)N;L��2وא�Q�8��,
Fא��.?�א�N;א��
F,م�
�x�)N;L��2وא�Q�8��,
Fא��.?�א�N;א��
F,م�
�x�)N;L��2وא�Q�8��,
Fא��.?�א�N;א��
F,م�
�������

ــ ك جــائز، فأمــا إذا مل يقصــد بــاجلمع والتفريـــق الفــرار مــن الصــدقة، فــإن ذل
ويزكيهـــا الســـاعي علـــى مـــا جيـــدها عليـــه مـــن اخـــتالط أو انفـــراد، ويقبـــل قـــول 

: "ال جيمع بني مفرتق، وال يفرق بني �، وإمنا قلنا ذلك لقوله )2(أرباا فيها
، فقيــد املنــع بــالفرار، فــدل أنــه مل يقصــد بــه ذلــك، )3(جمتمــع خشــية الصــدقة"

اؤه إىل ختفيـــف الزكـــاة مـــرة  فإنـــه جـــائز، وألن هلـــم يف ذلـــك رفقـــا ومعونـــة، وأد
  كإبداله إىل تثقيلها مرة أخرى، فكان مباحا كسائر التصرف.

وإمنا قلنا: إن الساعي يقبل قول أرباب املاشية، وحيمل األمر علـى ظـاهره؛ 
وســـعاته كـــذلك كـــانوا يفعلـــون، وألن الظـــاهر أـــم  �ألن عمـــال رســـول اهللا 

لراعـــي واملرعـــى، فأمـــا قصـــد يفعلــون ذلـــك لالرتفـــاق والرتفـــه باالجتمـــاع علــى ا
الفرار من كثرة الزكاة فأمر يبطن وخيـالف الظـاهر، فوجـب أن ال يـرتك الظـاهر 

  التهمة يف قصده.  )4(ويصار إىل خالفه إال بأمارة تقوى
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1919JJJJJJJJ��������x�,
Fא��.?�א�N;א��
F,د��Vو����Sא��x�Y0ذא�x�,
Fא��.?�א�N;א��
F,د��Vو����Sא��x�Y0ذא�x�,
Fא��.?�א�N;א��
F,د��Vو����Sא��x�Y0ذא�x�,
Fא��.?�א�N;א��
F,د��Vو����Sא��x�Y0ذא�x�,
Fא��.?�א�N;א��
F,د��Vو����Sא��x�Y0ذא�x�,
Fא��.?�א�N;א��
F,د��Vو����Sא��x�Y0ذא�x�,
Fא��.?�א�N;א��
F,د��Vو����Sא��x�Y0ذא�x�,
Fא��.?�א�N;א��
F,د��Vو����Sא��x�Y0ذא�������

سـرت إذا خاف السـاعي أن يكـون قصـد الفـرار مـن الصـدقة، أو أن يكـون ي
عنه بعض ماشيته بنقصها من النصاب محل األمر على الظاهر مـن الصـدق، 
وإن أراد اســتحالفه علــى ذلــك نظــر، فــإن كــان ذلــك كاإلنســان علــى ظــاهر 

                                                

 ) في (م): Hبد لھا. 1(
 ). 1/289)، التفريع: (1/279) انظر: المدونة: (2(
 ) سبق تخريج الحديث. 3(
 باNمارة يقوى. ) في (م): 4(
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األمانة، والديانـة، والصـدق، ومل يعـرف منـه إدغـال، وال كـذب، وال خيانـة يف 
جب محله معاملة، فليس له استحالفه؛ ألن ظاهر حاله ينفي التهمة عنه، وو 

، وإن كان املعروف منه خالف ذلك من قلة )1(على أداء األمانة دون خفرها
مراعـــاة الـــدين وحمبـــة تـــوفري املـــال مـــن وجهـــه، وغـــري وجهـــه، ومـــا جيـــري عليـــه 

؛ ألن يف )3(نصـــفه فإنـــه يســـتحلفه )2(معاملتـــه بـــني النـــاس مـــن خيانـــة؛ أو تـــرك
يكـون كـتم حقـوقهم  ذلك توصال إىل استيفاء حقوق الفقراء؛ إذ قـد جيـوز أن

يستحقه آدمي فجـاز إحـالف  )4(فريتدع عن اليمني، وألن الزكاة حق يف مال
  جاحده إذا عدمت البينة كحقوق اآلدميني.

فأما إذا كان الفعل مما يقوي التهمـة فيـه، ويكـون قبـول قـول ربـه فيـه ذريعـة 
 يقبـل إىل إسقاط الزكاة، فإنه يعمل فيه على ما يؤدي إىل اسـتيفاء الزكـاة، وال

، ومنـع الزكـاة، واهلـرب )5(قول أرباا، وكذلك إذا كان اإلنسـان معروفـا باللـدد
مباشــيته، فإنــه يزكــي مــا جيــده يف يــده، وال يلتفــت إىل مــا يدعيــه لقــوة اإلمــارة 

  الدالة على كذبه.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2020JJJJJJJJ��������xA�>Bد������א��CLVאxA�>Bد������א��CLVאxA�>Bد������א��CLVאxA�>Bد������א��CLVאxA�>Bد������א��CLVאxA�>Bد������א��CLVאxA�>Bد������א��CLVאxA�>Bد������א��CLVא������

 إذا كانــــت املاشــــية نصــــابا، وهــــي بــــني خليطــــني لكــــل واحــــد منهمــــا دون
النصــاب، فأخــذ الســاعي منهمــا الزكــاة لزمهــا، وصــار كحكــم احلــاكم مبــا فيــه 

، وإن كانت كلهـا دون النصـاب فأخـذ السـاعي منهـا شـاة، فـذلك )6(خالف

                                                

 ). 2/203) خفرھا: بمعنى أخفاھا، ويقال: أخفرت الرجل إذا انقضت عھده (معجم مقاييس اللغة: 1(
 ) أو ترك: سقطت من (م). 2(
 ). 1/289)، التفريع: (1/282) انظر: المدونة: (3(
 ) في (ق): مالك. 4(
 ). 5/203) اللدد: ھو شدة الخصومة (معجم مقاييس اللغة: 5(
 ). 1/290ي: أن أخذ الساعي لذلك كحكم الحاكم في مسائل اHجتھاد، H ينقض، وH يرد (التفريع: ) أ6(
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ظلم منه؛ ألنه خالف النص واإلمجاع، وال يلـزم مـن مل يؤخـذ منـه ردهـا علـى 
  . )1(املأخوذ منه؛ ألن الظلم ال جيب الرتاد فيه

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2121JJJJJJJJ,�6א#و,�6א#و,�6א#و,�6א#و,�6א#و,�6א#و,�6א#و,�6א#وx/�%Dpא�Z8ص��x/�%Dpא�Z8ص��x/�%Dpא�Z8ص��x/�%Dpא�Z8ص��x/�%Dpא�Z8ص��x/�%Dpא�Z8ص��x/�%Dpא�Z8ص��x/�%Dpא�Z8ص��������
األوقاص على املنفرد ال شـيء فيهـا، وهـي مـا بـني السـنني مـن العـدد، فأمـا 

  :)2(بني اخللطاء فتخرج على روايتني
ـــــك يف  ـــــدة ذل إحـــــدامها: وجـــــوب الزكـــــاة فيهـــــا، واألخـــــرى: ســـــقوطها، وفائ
خليطــني هلمــا أربعــة عشــرة مــن اإلبــل ألحــدمها مخــس ولآلخــر تســع، فعليهمــا 

  شاتان.. 
ية وجوا روايتـان: إحـدامها أن علـى كـل واحـد منهمـا شـاة كاملـة، ويف كيف

وهـــذا يوجــــب أن ال شــــيء يف األوقــــاص؛ ألن كـــل شــــاة يف مقابلــــة اخلمــــس، 
واألربع عفـو، واألخـرى: أن الشـاتني يـرتادان بينهمـا علـى أربعـة عشـر سـهما، 
فيلزم صاحب اخلمسة مخسـة أجـزاء، وصـاحب التسـع تسـعة أجـزاء مـن أربعـة 

كن أن يقال: أن هذا االختالف يف صـفة اإلخـراج ال يوجـب كـون عشر، ومي
: "ومـا كـان مـن )4(�الشركــة لقولـه  )3(الزكاة يف األوقاص، لكنه من مضمون

، فوجـه القـول بوجـوب الزكـاة يف األوقـاص )5(خليطني فإما يرتادان بالسـوية"
علـــــى الوجـــــه الـــــذي ذكرنـــــاه قــــــوله: "فــــــي أربـــــع وعشـــــرين مـــــن اإلبـــــل فـــــدوا 

  ، وهذا يوجب أن الغنم تؤخذ من األربع وعشرين.. )6(الغنم"

                                                

 ). 171)، الرسالة (ص 290-1/288)، التفريع: (280) انظر: المدونة: (ص 1(
 ). 288-1/287)، التفريع: (279-1/278) انظر في جملة ھذه اGحكام: المدونة: (2(
 ) في (م): مھموز. 3(
 سقطت من (م).  �) 4(
 ) سبق تخريج الحديث. 5(
 ) سبق تخريج الحديث. 6(
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أن تكـــون مـــأخوذة مـــن  )1(ومـــىت قلنـــا: إن األوقـــاص ال شـــيء فيهـــا أوجـــب
العشـــرين، وأن تكــــون األربــــع عفــــوا، وقولــــه: "ومــــا كــــان مــــن خليطــــني فإمــــا 

. وهذا يفيد تعليق الزكاة جبميـع املـال، ووجـه القـول اآلخـر )2(يرتادان بالسوية"
، فعـــم، )3(قولـــه: "لـــيس فيمـــا دون اخلمـــس ذود صـــدقة" -هـــو الصـــحيحو  –

، وألنه وقص قصر قدره عن نصـاب فلـم )4(وروي: "ليس يف األوقاص شيء"
  يتعلق به وجوب، أصله األربع من اإلبل املبتدأة.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2222JJJJJJJJ��������x��d�@א�א
���2�O��%Dpא�I`��x��d�@א�א
���2�O��%Dpא�I`��x��d�@א�א
���2�O��%Dpא�I`��x��d�@א�א
���2�O��%Dpא�I`��x��d�@א�א
���2�O��%Dpא�I`��x��d�@א�א
���2�O��%Dpא�I`��x��d�@א�א
���2�O��%Dpא�I`��x��d�@א�א
���2�O��%Dpא�I`��������
ولــه: "ومــا كــان مــن لق )5(ال تــأثري للخلطــة، فيمــا عــدا املاشــية مــن األمــوال

، فخـــص بـــذلك املاشـــية، وألن صـــفات )6(خليطـــني فإمـــا يـــرتادان بالســـوية"
اخللطــة ال تتصــور يف غــري املاشــية، فلــم يلحــق غريهــا ــا، وألن اخللطــة يرتفــق 
ا املالك مع بقـاء األعيان على االنفراد والتمييز، وذلـك غـري ممكـن يف العـني 

  والزرع.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2323JJJJJJJJ��������1�p�6א�A�>B1א��p�6א�A�>B1א��p�6א�A�>B1א��p�6א�A�>B1א��p�6א�A�>B1א��p�6א�A�>B1א��p�6א�A�>B1א��p�6א�A�>Bא�xxxxxxxx������

لقولـه:  )8(، خالفا ألىب حنيفة يف إجيابـه الزكـاة يف إناثهـا)7(ال زكاة يف اخليل
، وقولـــه: "لـــيس علـــى املســـلم يف )9("عفـــوت لكـــم عـــن صـــدقة اخليـــل والرقيـــق"

                                                

 ) في (م): وجب. 1(
 ) سبق تخريج الحديث. 2(
 ) سبق تخريج الحديث. 3(
 ) سبق تخريج الحديث. 4(
 ). 1/289)، التفريع: (1/285) انظر: المدونة: (5(
 ) سبق تخريج الحديث.6(
 ).1/323( )، المقدمات:1/289)  انظر: التفريع: (7(
)، ويقول اGحناف: إن الزكــاة تجب في الخيــل السائمة إذا كان!ت ذك!ورا 46) انظر: مختصر الطحاوي (ص 8(

 وإناثا متخذة للنسل. 
)، عن بقية: حدثه أبو معاذ، عن الزھرى، عن سعيد بن المسيب، عن أب!ى ھري!رة، 4/18) أخرجـه البيھـقي: (9(

)، وعند ابن ماجه في الزكاة، باب: صدقة الخي!ل 2/357به (نصب الراية: وأبو معاذ متروك الحديث H يحتج 
 )، بلفظ: "تجوزت لكم عن صدقة...". 1/579والرقيق: (
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ــــد، وال فرســــه صــــدقة" ــــه: "لــــيس يف اجلبهــــة، وال)1(عب عة، وال يف الكســــ، وقول
، )4(والكسعــة: احلمـري، )3(اخليـل ، قـال أهـل اللغـة: اجلبهـة:)2(النخت صـدقة"

والنخــت: الرقيــق، وألنــه حيــوان يقتــىن للزينــة والركــوب كــاحلمري والبغــال، وألنــه 
حيوان ال جيزى يف الضحايا واهلدايا كالدجاج والفراخ والوحش، وألنـه حيـوان 
يسهم له كالذكور، وألنه جنس ال زكاة يف ذكوره، فلم جيب يف إناثـه كـالرقيق 

  .)5(بقروالبغال، عكسه اإلبل وال
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2424JJJJJJJJ��������x���Sط�°�/�א�Ndx���Sط�°�/�א�Ndx���Sط�°�/�א�Ndx���Sط�°�/�א�Ndx���Sط�°�/�א�Ndx���Sط�°�/�א�Ndx���Sط�°�/�א�Ndx���Sط�°�/�א�Nd������

 )7(، خالفـا ملـن مل يعتـربه)6(جميء الساعي شرط يف وجوب الزكاة يف اجلملة
، )8(: "أمـــرت أن آخـــذ الصـــدقة مـــن أغنيـــائكم وأردهـــا يف فقـــرائكم"�لقولـــه 

، �فأضــاف ذلــك إىل نفســه، وألنــه كــان ينفــر عمالــه وســعاته إىل أن قــبض 
، وألن أبـا بكـر )9(أغنيـائهم فردهـا يف فقـرائهم"وقال ملعاذ: "خـذ الصـدقة مـن 

، وألنــه معــىن )10(قاتـل أهــل الــردة علــى امتنــاعهم مــن أداء الزكــاة إليــه -� –
  لو تلف املال قبله مل يلزمه ضمانه؛ فوجب أن يتعلق الوجوب به كاحلول.

  
  

                                                

)، ومسلم في الزك!اة، ب!اب: H 2/127) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة: (1(
 ). 2/675زكاة على المسلم في عبده وفرسه: (

 ھو نفسه حديث البيھقي السابق. ) 2(
 ). 1/503) انظر: معجم مقاييس اللغة: (3(
 ). 3/1276) الصحاح: (4(
) ھنا قياس عكس: فلما وجب!ت الزك!اة ف!ي إن!اث اNب!ل والبق!ر وجب!ت ف!ي ذكورھ!ا، فك!ذلك الخي!ل لم!ا ل!م تج!ب 5(

 الزكاة في ذكورھا لم تجب في إناثھا.  
 ). 282-1/281) انظر: المدونة: (6(
) ل!!م يعتب!!ر ذل!!ك الش!!افعي، وأحم!!د، والحس!!ن ب!!ن ص!!الح، وإس!!حق، وأب!!و ث!!ور، واب!!ن المن!!ذر (انظ!!ر المغن!!ى: 7(

2/682 .( 
 ) سبق تخريج الحديث في أول كتاب الزكاة. 8(
 ) سبق تخريج الحديث. 9(
 ) سبق تخريج الحديث. 10(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2525JJJJJJJJ��������x���Sط�°�/�א�Nd�6א���ل������x���Sط�°�/�א�Nd�6א���ل������x���Sط�°�/�א�Nd�6א���ل������x���Sط�°�/�א�Nd�6א���ل������x���Sط�°�/�א�Nd�6א���ل������x���Sط�°�/�א�Nd�6א���ل������x���Sط�°�/�א�Nd�6א���ل������x���Sط�°�/�א�Nd�6א���ل��������������
اة يف املاشــــية جتــــب بالنصــــاب، واحلــــول، وحتقيــــق القــــول يف ذلــــك: أن الزكــــ

وإمكـان أدائهــا إىل اإلمــام، بشــرط أنــه إن تعـذر ذلــك يف كــل ســنة كــان أمرهــا 
مراًعــا، فــإن جــاء الســاعي فوجــدها علــى احلــال الــيت كانــت عليهــا أخــذ منهــا 
ـــه فيهـــا كـــل ســـنة، وإن وجـــدها قـــد تلفـــت، أو أتلفهـــا  الواجـــب الـــذي كـــان ل

الفــرار مــن الزكــاة مل يضــمن، واألصــل فيــه أن املالــك بوجــه مبــاح ال يقصــد بــه 
وجوا مل يتقرر لعدم شرط من شروطه، فكان جميء الساعي كاخللطة يف أنـه 
تـــارة خيفـــف وتـــارة يغلـــظ، وذلـــك للضـــرورة، فإنـــه ال جيـــيء يف الســـنة إال مـــرة 

، )1(واحـــدة، وال يتكـــرر جميئـــه، فجعـــل لـــه أن يزكـــي املـــال علـــى مـــا جيـــده عليـــه
ن مــال ســنني، مث جــاء زكــاه لتلــك الســنني علــى مــا جيــده وكــذلك إذا تــأخر عــ

  عليه، واهللا أعلم.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 ) في (م): ما H يجده عليه. 1(
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��I{وא�[��2،�و�،�8�6�Wز<��Aא!����I{وא�[��2،�و�،�8�6�Wز<��Aא!����I{وא�[��2،�و�،�8�6�Wز<��Aא!����I{وא�[��2،�و�،�8�6�Wز<��Aא!����I{وא�[��2،�و�،�8�6�Wز<��Aא!����I{وא�[��2،�و�،�8�6�Wز<��Aא!����I{وא�[��2،�و�،�8�6�Wز<��Aא!����I{وא�[��2،�و�،�8�6�Wز<��Aא!����������

ومـــا أنبتتـــه األرض مـــن األقـــوات، ومـــا جيـــرى جمراهـــا مـــن الثمـــار، واحلبـــوب 
فيمـا  )1(املأكولة املدخرة، ففيه زكاة، وال زكاة فيما أنبتتـه مـن غـري املـأكول، ال

ــــات ويـــدخر مـــن املـــأكوالت كالفواكـــه والبقـــول، ومـــا جيـــرى جمراهـــا ال ، )2(يقت
¥��¦��§�����¥��¦��§�����¥��¦��§�����¥��¦��§������m�m�m�m واألصل يف وجـوب الزكـاة يف احلـرث والثمـار قولـه تعـاىل:

¨̈̈̈llll�)3( :وقولــــــــــــه��m�m�m�mo��n��m���l��ko��n��m���l��ko��n��m���l��ko��n��m���l��kllll)4( وقولــــــــــــه ،� :
  .)6(السماء العشر، وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر" )5("فيما سقت

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ���������2]4'�אع�א�[4�2'�אع�א�[4�2'�אع�א�[4�2'�אع�א�[4�2'�אع�א�[4�2'�אع�א�[4�2'�אع�א�[4�2'�אع�א�xA�>Bא���C�O�n«�Gא���xA�>Bא���C�O�n«�Gא���xA�>Bא���C�O�n«�Gא���xA�>Bא���C�O�n«�Gא���xA�>Bא���C�O�n«�Gא���xA�>Bא���C�O�n«�Gא���xA�>Bא���C�O�n«�Gא���xA�>Bא���C�O�n«�Gא�������������
وجتب الزكاة يف الثمار يف ثالثة أنواع: وهي التمر، والزبيب، والزيتون، فأمـا 

قـال  �، ويدل عليه أنه )7(التمر والزبيب فال خالف يف وجوب الزكاة فيهما
يف زكاة الكرم: "خيرص مثل النخل، ويؤخـذ زكاتـه زبيبـا كمـا تؤخـذ زكـاة التمـر 

  .)8(مترا"
  

                                                

 ) H: سقطت من (م). 1(
)، الرس!الة 292-1/290)، التفري!ع: (284-1/283كام زكاة الحب!وب والثم!ار انظ!ر: المدون!ة: () في جملة أح2(

 ). 167-165(ص 
 . 141) سورة اGنعام، ا{ية: 3(
 . 267) سورة البقرة، ا{ية: 4(
 ) في (م): سقته. 5(
ي الزك!!اة: )، ومس!!لم ف!!2/133) أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الزك!!اة، ب!!اب: العش!!ر فيم!!ا س!!قى م!!ن م!!اء الس!!ماء: (6(

)2/675  .( 
 ). 5/307)، المجموع: (2/691)، المغنى: (47) انظر: اNجماع (ص 7(
)، وابن ماج!ه ف!ي الزك!ـاة، ب!ـاب: خ!ـرص النخـ!ـل 5/82) أخرجه النسائي في الزكـاة، باب: شراء الصدقـة: (8(

لى سعيد بن المسيب )، ومداره ع2/36)، والترمذي في الزكاة، باب: ما جاء في الخرص: (1/582والعنب: (
عن عتاب، ق!ال أب!و داود: ل!م يس!مع من!ه: وق!ال: إن ن!افع ل!م يدرك!ه، وق!ال الترم!ذي: ھ!ذا ح!ديث حس!ن غري!ب 

 ). 2/171(تلخيص الحبير: 
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������xن�L)B�6א��A�>Bא���Vد���1وxن�L)B�6א��A�>Bא���Vد���1وxن�L)B�6א��A�>Bא���Vد���1وxن�L)B�6א��A�>Bא���Vد���1وxن�L)B�6א��A�>Bא���Vد���1وxن�L)B�6א��A�>Bא���Vد���1وxن�L)B�6א��A�>Bא���Vد���1وxن�L)B�6א��A�>Bא���Vد���1و������
، خالفــا )1(وإمنــا قلنــا: إن الزكــاة جتــب يف الزيتــون إذا بلــغ كيلــه مخســة أوســق

فعـم، وألنـه حـب يقتـات  )3(، لقوله: "فيما سقت السماء العشر")2(للشافعي
زيتــه غالبــا فأشــبه السمســم، وألن الزكــاة جتــب يف احلمــص، واللوبيــاء، وأنــواع 

ون أعم منفعة يف باب األقوات، فكان أوىل بوجوب الزكـاة، ، والزيت)4(القطاين
فــإذا ثبــت أن فيــه الزكــاة فإــا تؤخــذ مــن زيتــه؛ ألن األداء هــو ممــا ينتهــي إليــه، 
فــإذا صــار إىل حــد يقتــات، كمــا تؤخــذ الرطــب والعنــب بعــد أن يصــري أقواتــا، 
 فإن بيع حبا فقيل: خيـرج مـن مثنـه، وقيـل: مـن زيـت مثلـه، فمـن أصـحابنا مـن

جعل إخراج الزكاة من مثنـه روايـة يف أخـذ القـيم يف الزكـوات، ومـنهم مـن عللـه 
بأن اإلخراج من عينهـا قـد فـات ببيتهـا، وهـذا هـو الصـحيح مـىت قلنـا بـإخراج 
الزكاة من الثمن، وإذا مل نقل ذلك أخرج من زيته مثلـه، وهـو النظـر، وكـذلك 

إنـه يتـوخى كـم خيـرج  احلكم يف الثمر الذي ال يثمر، والعنـب الـذي ال يتزبـب
  كان مما يثمر أو يتزبب فيخرج منه ذلك القدر.   )5(منه إن لو
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������xA�>Bאج�א���+��6א�NY0xA�>Bאج�א���+��6א�NY0xA�>Bאج�א���+��6א�NY0xA�>Bאج�א���+��6א�NY0xA�>Bאج�א���+��6א�NY0xA�>Bאج�א���+��6א�NY0xA�>Bאج�א���+��6א�NY0xA�>Bאج�א���+��6א�NY0����������

: "خـــذ )6(�وال جيـــوز إخـــراج القـــيم يف الزكـــاة، خالفـــا ألىب حنيفـــة لقولـــه 
، )7(اإلبل من اإلٌبل، والبقر مـن البقـر، والغـنم مـن الغـنم ، واحلـب مـن احلـب"

ن: أحــدمها: أن تعيينــه مــا يأخــذ مــن كــل جــنس مينــع التخيــري بينــه ففيــه دلــيال

                                                

 ). 1/290)، التفريع: (285-1/284) انظر: المدونة: (1(
 ). 64)، اNقناع (ص 48) مختصر المزنى (ص 2(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 3(
اسم جامـع للحبـوب الت!ي تطب!ـخ، وذل!ك مث!ل العـ!ـدس، والحمـ!ـص،  -بكسر القـاف –) القطـاني: جمع القطنية 4(

 ). 6/218، الصحاح: 509والباقMء، واللوبياء، واGرز، وغيرھا (المصباح المنير ص 
 ) في (ق): اللو. 5(
 : سقطت من (ق). �) 6(
)، واب!!ن ماج!!ه ف!!ي الزك!!اة، ب!!اب: م!!ا تج!!ب في!!ه 2/254ال!!زرع: () أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الزك!!اة، ب!!اب: ص!!دقة 7(

)، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ومسلم إن صح سماع عطاء من معاذ، وقال البزار: 1/580الزكاة: (
 ). H2/170 نعلم أن عطاء سمع من معاذ (تلخيص الحبير: 
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وبني غريه. والثاين: أن سياقة اجلميع على أخذ اجلنس مـن اجلـنس تنبيـه علـى  
، قولــــه: "يف أربعــــني مــــن الغــــنم شــــاة، ويف )1(كــــون املنصــــوص مســــتحقا، ويف

وقولـــه: "مخـــس وعشـــرين بنـــت خمـــاض، فـــإن مل  ..)2(مخـــس مـــن اإلبـــل شـــاة"
، ففيه أدلة: أحدمها: أنـه عـني بنـت خمـاض فلـم جيـز )3(بن لبون ذكر"توجد فا

غريهـــا، والثـــاين: أن الشـــرط يقتضـــي أن ال خيـــرج ابــــن لبـــون مـــع وجـــود بنـــت 
خمــاض، وعنــدهم جيــوز، ويف ذلــك إســقاط اخلــرب، والثالــث: أنــه عــني مــا خيــرج 
 عنـد عــدمها، ولـو كــان إخـراج القيمــة جـائزا، لكــان ال معـىن للتعيــني، وكــذلك

نصه يف زكاة الفطر على التمر والشعري، وألنه عـوض عـن الواجـب املنصـوص 
يف الزكــاة علــى وجــه القيمــة فأشــبه الســكين، وألن الزكــاة حــق ختــرج علــى وجــه 
الطهر كالرقبة يف الكفارة، فلو تصدق بقيمة العبد مل جيزه، وألنه لو أخرج يف 

مـن قـوت بلـده زكاة الفطر نصف صاع من غـري قـوت بلـده قيمتـه قيمـة صـاع 
مل جيـــزه؛ ألنـــه إخـــراج زكـــاة بقيمـــة، كـــذلك يف مســـألتنا، وألن ذلـــك يف معـــىن 

  شراء الصدقة فليس له التصرف يف ملك من ال والية عليه. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������xA�>Bא���C�O�n«�Gא������������4'�אع�א!���א���C�O�n«�Gא�4xA�>B'�אع�א!���א���C�O�n«�Gא�4xA�>B'�אع�א!���א���C�O�n«�Gא�4xA�>B'�אع�א!���א���C�O�n«�Gא�4xA�>B'�אع�א!���א���C�O�n«�Gא�4xA�>B'�אع�א!���א���C�O�n«�Gא�4xA�>B'�אع�א!���א���C�O�n«�Gא�4xA�>B'�אع�א!��

مـن  )4(جمـراه واحلبوب الـيت جتـب فيهـا الزكـاة: كـل مقتـات مـدخر ومـا جـرى
، والبـــاقالء، )8(، واألرز، والـــذرة، والـــدخن)7(، والســـلت)6(شـــعري، وال)5(احلنطــة

ــــان ــــرتمس، واجللب ــــا والعــــدس، وال ،  والبســــيلة )9(واحلمــــص، والسمســــم، واللوبي
                                                

  في: سقطت من (ق).  )1(
  سبق تخريج الحديث.   )2(
  الحديث. سبق تخريج  )3(
  ). 167-165)، الرسالة (ص 292-1/290)، التفريع: (284-1/283انظر: المدونة: ( )4(
  ). 154الحنطة: ھي القمح والبر (المصباح المنير ص  )5(
  الشعير: حب معروف.  )6(
: قيل: ضرب من الشعير ليس له قشر، وقيل: ح!ب ب!ين الحنط!ة والش!عير،  -بضم السين و تشديدھا -السلــت )7(

  ).284وH قشر كقشر الشعير، فھو كالحنطة في مMسته، وكالشعير في طبعه وبرورته (المصباح المنير ص 
  ). 1/276الدخن: حب صغير معروف عشبي من النجيليات (المعجم الوسيط:  )8(
  ).1/128الجلبان: نبات عشبي من فصيلة القطنيات (المعجم الوسيط:  )9(
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وحب الفجل، وما قارب معانيها؛ ألن هذه األشياء مقتاتة مدخرة، وبعضـها 
م متخذ ملعىن القـوت، ومـا جـرى جمـراه، وـا قـوام عـيش النـاس غالبـا يف أقـوا

  وإدامهم.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������x+:)�_��.و�،�C:$8�"0ن��L)Bא��N2Lوא������������.��(:+�.?�א!���وא��N2Lא��L)Bن��C:$8�"0،�و.��_�(:+x.��(:+�.?�א!���وא��N2Lא��L)Bن��C:$8�"0،�و.��_�(:+x.��(:+�.?�א!���وא��N2Lא��L)Bن��C:$8�"0،�و.��_�(:+x.��(:+�.?�א!���وא��N2Lא��L)Bن��C:$8�"0،�و.��_�(:+x.��(:+�.?�א!���وא��N2Lא��L)Bن��C:$8�"0،�و.��_�(:+x.��(:+�.?�א!���وא��N2Lא��L)Bن��C:$8�"0،�و.��_�(:+x.��(:+�.?�א!���وא��N2Lא��L)Bن��C:$8�"0،�و.��_�(:+x.��(:+�.?�א!��
وهذه احلبوب والثمار على ضربني: منها ما هو صنف بنفسه ال يضم إليه 
إال ما كان من أنـواع جنسـه، وذلـك كـالتمر إنـه جـنس ال يضـم إليـه غـريه مـن 

بعضــــها إىل بعــــض   )1(زبيـــب، أو زيتــــون، أو حنطــــة، أو غريهــــا، ويضــــم أنــــواع
، هـــــذا أنواعـــــه )6(، والـــــدقل)5(، واآلزاد)4(، والطـــــربزي)3(، واملعقلـــــى)2(كـــــالربىن

، )7(عنــــــدنا ببغــــــداد والعــــــراق، وعنــــــد أهــــــل احلجــــــاز ومصــــــر الــــــربىن والعجــــــوة
، وغــري ذلــك، وكـذلك الزبيـــب صــنف واحـد ال يضــم إليــه غــري، )8(والصـيحاين

اين، واألســود، والضـرب اآلخــر: ، والطــائفي، واخلرسـ)9(ويضـم أنواعــه كـالرازقي
ما يضم إىل غريه ويكون معه كاجلنس، وذلـك هـو احلنطـة، والشـعري والسـلت 
فقـــط ال يضـــم حـــب إىل غـــريه ســـوى هـــذه األصـــناف الثالثـــة؛ ألـــا يف معـــىن 
الصـــنف الواحـــد علـــى مـــا ســـنذكره، وفأمـــا القطـــاين وهـــي احلمـــص، والعـــدس، 

بسلة وما أشبهها، فإا صنف واحـد والفول، واللوبيا، والرتمس، واجللبان، وال
، وقـــد قـــال يف البيـــوع: إـــا أصـــناف جيـــوز التفاضـــل )10(جيمـــع بينهـــا يف الزكـــاة

                                                

 ) في (م): أنواعه. 1(
 ).  45ي: نوع من أجود التمر (المصباح المنير ص ) البرن2(
 ).     423) المعقلي: نوع من التمر بالبصرة ينسب إلى معقل بن سيار المزنى (المصباح المنير ص 3(
 ). 368) الطبرزي: ھو السكر اGبلوج، وبه سمى نوع من التمر لحMوته (المصباح المنير ص 4(
 ).13مصباح المنير ص ) ا{زاد: نوع من أجود التمر (ال5(
 ). 197) الدقل: أردأ التمر (المصباح المنير ص 6(
 ). 2/587) العجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة (المعجم الوسيط: 7(
) الصيحاني: تمر معروف بالمدينة، ويقال: كان كبش اسمه ص!يحان ش!د بنخل!ة فنس!بت إلي!ه (المص!باح المني!ر 8(

 ). 353ص 
 ).  1/342أبيض، طويل الحب (المعجم الوسيط:  -عنب الطائف –العنب ) الرازقي: ضرب من 9(
 ). 166-165)، الرسالة (ص 292-1/291)، والتفريع: (1/288) في جملة ھذه اGحكام انظر: المدونة (10(
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أصـحابنا مـن خـرج  )2(، إال احلمص واللوبيا، واجللبـان، والبسـلة، فمـن)1(بينها
هـــذا روايـــة أخـــرى يف الزكـــاة، ومـــنهم مـــن قـــال: يف الزكـــاة صـــنف، ويف البيـــوع 

  أصناف.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ:)�_:)�_:)�_:)�_:)�_:)�_:)�_:)�_xcI{�"0��aFא��+xcI{�"0��aFא��+xcI{�"0��aFא��+xcI{�"0��aFא��+xcI{�"0��aFא��+xcI{�"0��aFא��+xcI{�"0��aFא��+xcI{�"0��aFא��+����������

: "لــيس فيمــا دون مخســة �وإمنـا قلنــا: إنــه ال يضــم صــنف إىل غــريه لقولــه 
، وقــد علمنــا أنــه مل يــرد بــذلك مــن كــل شــيء، فوجــب محلــه )3(أوسـق صــدقة"

علـى الصــنف الواحـد، وألنــه ال خـالف أنــه ال يضـم صــنف إىل صــنف إذا مل 
نفه، وال خــالف يف يكــن يف وقتــه، فكــذلك إذا كــان وقتــه، وكــان مــن غــري صــ

  . )4(ذلك
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJx�$8�"0��C:$8�
����������د��4�+��1'�אع�א���aFא��א5
�x�$8�"0��C:$8د��4�+��1'�אع�א���aFא��א5
�x�$8�"0��C:$8د��4�+��1'�אع�א���aFא��א5
�x�$8�"0��C:$8د��4�+��1'�אع�א���aFא��א5
�x�$8�"0��C:$8د��4�+��1'�אع�א���aFא��א5
�x�$8�"0��C:$8د��4�+��1'�אع�א���aFא��א5
�x�$8�"0��C:$8د��4�+��1'�אع�א���aFא��א5
�x�$8�"0��C:$8د��4�+��1'�אع�א���aFא��א5

وإمنــــا قلنــــا: إن أنــــواع الصــــنف يضــــم بعضــــها إىل بعــــض؛ ألن الصــــنف قــــد 
مجعهـــا، وألن املنفعـــة واحـــدة ال تكـــاد ختتلـــف فيهـــا، فكـــان كالضـــأن، واملعـــز، 

  . )5(قشمشوالبخت، والغراب، والبقر، واجلواميس، كذلك الزبيب وال
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJx
�����������6<�ن�א�I$U،�وא!a%�،�وא�f5�6�\DS+�א�TaQא��א5
�6x<�ن�א�I$U،�وא!a%�،�وא�f5�6�\DS+�א�TaQא��א5
�6x<�ن�א�I$U،�وא!a%�،�وא�f5�6�\DS+�א�TaQא��א5
�6x<�ن�א�I$U،�وא!a%�،�وא�f5�6�\DS+�א�TaQא��א5
�6x<�ن�א�I$U،�وא!a%�،�وא�f5�6�\DS+�א�TaQא��א5
�6x<�ن�א�I$U،�وא!a%�،�وא�f5�6�\DS+�א�TaQא��א5
�6x<�ن�א�I$U،�وא!a%�،�وא�f5�6�\DS+�א�TaQא��א5
�6x<�ن�א�I$U،�وא!a%�،�وא�f5�6�\DS+�א�TaQא��א5

وإمنا قلنـا: إن الشـعري، واحلنطـة، والسـلت يف حكـم اجلـنس الواحـد، خالفـا 
فعـم، وألن  )7(، لقولـه: "فيمـا سـقت السـماء العشـر")6(ألىب حنيفة والشـافعي

صــد وال يكــاد أحــدها يف املنبــت واحمل )8(احلنطــة، والشــعري، والســلت جيتمعــون

                                                

 ). 3/179) يقصد بقوله: وقد قال في البيوع: اNمام مالك (المدونة: 1(
 ) في (م): فإن. 2(
 في الزكاة، باب: زكاة الورق، ومسلم في الزكاة، باب: ما فيه الزكاة من اGموال. ) أخرجه البخاري 3(
 ). 731-2/730)، المغنى: (47) انظر: اNجماع (ص 4(
 ).  2/126) القشمش: ضرب من الزبيب، صغير الحب جدا، وقيل: إنه ثمر ما ينبت من النوى (التفريغ: 5(
 ). 48المزنى (ص )، مختصر 47) انظر: مختصر الطحاوي (ص 6(
 ). 2/130) أخرجه البخاري في الزكاة، باب العشر فيما سقى من السماء: (7(
 ) في (م): يجتمع. 8(
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واحلنطــــة،  )1(ينفــــك مــــن اآلخــــر مــــع تقــــارب املنــــافع، فجــــرت جمــــرى العلــــس
وافرتاقهـــــــا يف االســـــــم ال يوجـــــــب افرتاقهـــــــا يف احلكـــــــم كالزبيـــــــب والقشـــــــمش 

  واجلواميس والبقر. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJx�N!א��F'x�N!א��F'x�N!א��F'x�N!א��F'x�N!א��F'x�N!א��F'x�N!א��F'x�N!א��F'����� �

، خالفــــا ألىب )2(وال زكــــاة يف شــــيء مــــن احلــــرث حــــىت تبلــــغ مخســــة أوســــق
لــه: إن الزكــاة واجبــة يف قليلــه و كثــريه مــن غــري نصــاب يعتــرب، ، يف قو )3(حنيفــة
، وألنه مال جتب الزكاة )5(: "ليس فيما دونه مخسة أوسق صدقة")4(�لقوله 

يف عينـــه، واعتـــرب فيـــه النصـــاب، كـــالعني واملاشـــية، وألنـــه حـــق جيـــب يف املـــال 
يكـون معتـربا حبـد ال جيـب  ينسب إليه يصـرف مصـروف الزكـوات، فوجـب أن

ر عنـــه أصلــــه ربـــع العشــــر املـــأخوذ مـــن الـــذهب والـــورق، وألن الزكـــاة قصـــ فيمـــا
طريقها املواسـاة، فوضـع النصـاب ليبلـغ املـال حـدا حمـتمال لـه، ويف القـول بأنـه 
يلــزم يف العشــر ســنبالت ســنبلة خــروج عــن األصــول، فوجــب محــل هــذا النــوع 

  من األموال على باقي جنسه من الذهب، والفضة، واملاشية.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJx�Faא���
,x�Faא���
,x�Faא���
,x�Faא���
,x�Faא���
,x�Faא���
,x�Faא���
,x�Faא���
,����������

، وهــــي ألـــف ومائتــــا مــــد، )7(هـــي ثــــالث مائـــــة صـــاع )6(واخلمســـة األوســــق
والصـــاع أربعـــة أمـــداد وهـــو مخســـة أرطـــال وثلـــث بالبغـــدادي، والوســـق ســـتون 

، وعند أىب حنيفة أن الصاع )8(صاعا، واجلملة ألف وستمائة رطل بالبغدادي
                                                

 ). 130: جنس من الحنطة (المطلع ص -بفتح العين والMم  -) العلس1(
 ). 165)، الرسالة (ص 1/290)، التفريع: (284-1/283) انظر: المدونة: (2(
)، وقال أب!و يوس!ف، ومحم!د H ش!يء ف!ي 1/150)، مختصر القدوري: (46اوي (ص ) انظر: مختصر الطح3(

 ذلك حتى يبلغ خمسة أوسق.  
 سقطت من (ق).  �) 4(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 5(
 ). 165) الوسق في اللغة: كلمة تدل على ضم الشيء بعضه إلى بعض (غرر المقالة ص 6(
ج!!از بأربع!!ة أم!!داد، وق!!دره أھ!!ل الع!!راق بثماني!!ة أرط!!ال (المعج!!م ) الص!!اع: مكي!!ال مع!!روف، وق!!دره أھ!!ل الح7(

 ). 1/528الوسيط: 
 ). 165)، الرسالة: (ص 291-1/290) انظر: التفريع: (8(
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، وقرنا )2(خلفا عن سلف ، ودليلنا نقل أهل املدينة)1(مثانية أرطال بالبغدادي
علــى مــا ذكرنــاه نقلــوا ذلــك نقــال يتســاوى أطرافــه  �بعــد قــرن أن صــاع النــيب 

وهـــم مـــن امتنـــاع الكـــذب والغلـــط علـــى مثـــل عـــددهم، ومـــن امتنـــاع التواطـــؤ 
والرتاسل بينهم بصفة مـن يلـزم العلـم بنقـل خـربهم، فكـان نقلهـم  )3(والتشاعر

العلـــم بـــه، وكـــان أوىل مـــن أخبـــار  يف لـــزوم �لـــذلك مبثابـــة نقـــل قـــربه ومنـــربه 
اآلحــاد وغريهــا، ولــذلك رجــع أبــو يوســف عــن قــول أىب حنيفــة يف الصــاع إىل 

: هــذا -)5(، فقــال مالــك، رمحــه اهللا)4(قــول صــاحبنا ملــا نــاظره حبضــرة الرشــيد
عنــــدنا ينقلــــه اخللــــف عــــن الســــلف، واســــتدعى أهــــل  �رســــول اهللا  )6(صــــاع

عــــن مــــذهب أىب حنيفــــة إىل  األســــواق فكلهــــم أخــــرب بــــذلك، فرجــــع يعقــــوب
  ، فكان هذا من أقوى حجة عليهم.)7(مذهب إمام دار اهلجرة

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJ��������x�����������������2�Oزאد���MDא4��S2pو����2�Oxزאد���MDא4��S2pو����2�Oxزאد���MDא4��S2pو����2�Oxزאد���MDא4��S2pو����2�Oxزאد���MDא4��S2pو����2�Oxزאد���MDא4��S2pو����2�Oxزאد���MDא4��S2pو����2�Oxزאد���MDא4��S2pو�
فــإن زاد علــى اخلمســة أوســق ففيــه حبســابه لقولــه: "لــيس فيمــا دون مخســة 

، فمفهومه وجوا يف اخلمسة وفيما زاد عليها، وقوله: "فيما )8(أوسق صدقة"
، وألـا زيـادة علـى نصـاب يف مـال ينسـب مـا خيـرج )9(ماء العشر"سقت الس

  منه إىل العشر، فكانت يف القليل والكثري، وكزكاة اإلبل.
��������

                                                

 ). 109) انظر: مختصر الطحاوي (ص 1(
 ). 5/246)، الحلي: (2/374)، أعMم الموقعين: (1/48) ذكر نقل أھل المدينة في: ترتيب المدارك: (2(
 التشاعر: سقطت من (م). ) 3(
الخليفة أبو جعفر ھارون بن المھدي محمد بن المنصور أبو جعف!ر عب!د هللا ب!ن محم!د ب!ن عل!ي ب!ن عب!د هللا ب!ن  الرشيد:) 4(

عب!!اس الھاش!!مي العباس!!ي، ك!!ان م!!ن أنب!!ل الخلف!!اء وأحش!!م المل!!وك، ذا ح!!ج وجھ!!اد، وروى ع!!ن أب!!ي، وج!!ده، ومب!!ارك ب!!ن 
)، ش!!ذرات ال!!ذھب: 9/286ھ!!ـ) (انظ!!ر س!!ير أع!!Mم الن!!بMء:  193ن، وغي!!ره (ت!!وفي س!!نة فض!!الة، روى عن!!ه ابن!!ه الم!!أمو

)1/334 .( 
 ) رحمه هللا: سقطت من (ق).  5(
 ) صاع: سقطت من (ق)، و (م). 6(
)، وق!د ذك!ر رج!وع أب!ى يوس!ف أب!و 11/598)، وف!تح الب!اري: (4/171) القصة مش!ھورة، ذكرھ!ا البيھق!ي: (7(

 ). 463عبيد في اGموال (ص 
 ) سبق تخريج الحديث. 8(
 ) سبق تخريج الحديث.  9(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJ��������x�N!א�A�>�5ل��6ز�_x�N!א�A�>�5ل��6ز�_x�N!א�A�>�5ل��6ز�_x�N!א�A�>�5ل��6ز�_x�N!א�A�>�5ل��6ز�_x�N!א�A�>�5ل��6ز�_x�N!א�A�>�5ل��6ز�_x�N!א�A�>�5ل��6ز�_������������
، والفـــرق بينهـــا وبـــني زكـــاة العـــني واملاشـــية أن )1(وال حـــول يف زكـــاة احلـــرث

ليمهلـوا يف أمــواهلم مـدة تنمــي  احلـرث وضـع ترفيهــا ألربـاب األمـوال ورفقــا ـم
بالتصـــرف وتزيـــد بالتقلـــب، وذلـــك غـــري حمتـــاج إليـــه يف الـــزرع؛ ألنـــه متكامـــل 
ببلوغه متناهى النماء بإطعامه، فلم حيتج إىل ضـرب مـدة مـع االسـتغناء عنـه، 
يبني ذلك أن قصور املال عن حد حيتمل املواساة ملا كان مينع الزكاة انتظر بـه 

العـــني  )2(لـــك، مث كانـــت زكـــاة احلـــرث مشـــاركة كزكـــاةبلوغـــه إىل مـــا حيتمـــل ذ
  واملاشية يف احلاجة إىل ذلك فاعترب منها.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJx�E:'و��E���M����2�O�nVא��אx�E:'و��E���M����2�O�nVא��אx�E:'و��E���M����2�O�nVא��אx�E:'و��E���M����2�O�nVא��אx�E:'و��E���M����2�O�nVא��אx�E:'و��E���M����2�O�nVא��אx�E:'و��E���M����2�O�nVא��אx�E:'و��E���M����2�O�nVא��א����������
، ففيــه العشــر، )3(والواجــب فيهــا معتــرب بالســقي فمــا ســقي ســيحا أو بعــال

، وإمنــا قلنــا ذلــك ملــا روي يف حــديث )4(ومــا ســقى نضــحا ففيــه نصــف العشــر
قـال: "فيمـا سـقت السـماء العشـر، أو كـان بعـالً ففيـه  �بـن حـزم أنـه عمرو 

، وروي: "فيمـــا )5(العشـــر، ومـــا ســـقي بالرشـــاء والداليـــة ففيـــه نصـــف العشـــر"
والنضـــــح  )6(ســـــقت األـــــار والعيـــــون والســـــماء العشـــــر، ومـــــا ســـــقي بالســـــانية

ــــرو يف خــــرب واحــــد، وإمنــــا )8(نصــــف العشــــر" )7(والغــــرب ، هــــذه األلفــــاظ مل ت
من عدة أخبار، وألن املؤونة إذا كثـرت قلـت الزكـاة، وإذا قلـت كثـرت مجعتها 

  الزكاة اعتبارا باألصول.

                                                

 ). 165) انظر الرسالة (ص 1(
 ) في (م): الزكاة. 2(
) البعل: ھو ما سقته السماء، وق!ال اGص!معى: البع!ل م!ا يش!رب بعروق!ه م!ن غي!ر س!قي وH س!ماء (المص!باح 3(

 ). 55المنير ص 
 ). 1/291)، التفريع: (1/283) انظر: المدونة: (4(
 ) سبق تخريج الحديث في أول كتاب الزكاة. 5(
 ). 292) السانية: البعير يستقى عليه من البئر (المصباح المنير ص 6(
 ). 444) الغرب: الدلو العظيمة يستقى بھا على السانية (المصباح المنير ص 7(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJx�:aوא����S��8�W�����DLYא��.��F'x�:aوא����S��8�W�����DLYא��.��F'x�:aوא����S��8�W�����DLYא��.��F'x�:aوא����S��8�W�����DLYא��.��F'x�:aوא����S��8�W�����DLYא��.��F'x�:aوא����S��8�W�����DLYא��.��F'x�:aوא����S��8�W�����DLYא��.��F'x�:aوא����S��8�W�����DLYא��.��F'������������
  :)1(وإن اختلف سقيه بالسيح والنضح فخرجه أصحابه على روايتني

 )2(إحــدامها: أن األقـــل تــابع لألكثـــر، واألخـــرى: أنــه يؤخـــذ مــن كـــل واحـــد
ســابه، والروايتــان بنــاء علــى بيــع أصــل احلــائط وتــأبري بعــض الثمــرة، وقيـــل: حب

ينظـــر إىل الـــذي جـــيء مـــن الـــزرع فيكـــون احلكـــم لـــه، ويكـــون اآلخـــر تبعـــا ال 
  حكم له: 

فــإذا قلنــا: إن احلكــم لألكثــر فــألن غالــب األصــول أن األقــل تــابع لألكثــر  
صـــدقة اإلبـــل وغـــري كالضـــأن واملعـــز إذا اجتمعـــا يف الزكـــاة والغـــنم املـــأخوذ يف 

ذلك فكذلك يف مسألتنا، وإذا قلنـا: إنـه يؤخـذ مـن كـل واحـد حبسـاب سـقيه 
: "فيما سـقت السـماء أو كـان بعـال العشـر، ومـا سـقى بالسـانية )3(�فلقوله 

وهــذا عــام، وألنــه زرع ســقي ســقيا لــه تــأثري يف الزكــاة   )4(ففيــه نصــف العشــر"
ن كثـريا وكـان سـقيا واحـدا، وإذا فكان املأخوذ منه معتربا بسقيه، أصله إذا كـا

قلنا: إن املعترب مبا جيء به الزرع؛ فألن الغرض بالسـقي كمـال الـزرع وانتهـاؤه 
إىل حيــث ينتفـــع بــه، وهـــذا ال يوجـــد إال يف اآلخــر الـــذي بفواتــه يفــــوت هـــذا 
املعــــين، وألن األصــــول شــــاهدة ملــــا قلنــــاه كالرجــــل يــــداين قومــــا يف ســــقي زرع 

أنـــه يبـــدأ بـــآخرهم نفقـــة، فالـــذي جـــيء الـــزرع بنفقتـــه والنفقـــة عليـــه، مث يفلـــس 
  وسقيه كذلك يف هذا املوضع.

��������
��������
��������

                                                

 ). 1/291) انظر: التفريع: (1(
 . ) واحد سقطت من (ق)2(
 سقطت من (ق).  �) 3(
 ) سبق تخريج الحديث . 4(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJ��������xc�������Lא���.��F'xc�������Lא���.��F'xc�������Lא���.��F'xc�������Lא���.��F'xc�������Lא���.��F'xc�������Lא���.��F'xc�������Lא���.��F'xc�������Lא���.��F'��������������
وإذا اســـتوى ســــقياه أخــــذ منـــه ثالثــــة أربــــاع لعمـــوم اخلــــرب، وألنــــه ال يكــــون 
االعتبــــار بأحــــدمها أوىل مــــن اآلخــــر، وألنــــه لــــيس هنــــاك مــــا يوجــــب الرتجــــيح 

  .)1(والتبع
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJ��������x��)א�4و��د
�V�

א�4و��د(��xא��3Y^��A�>B.?�א��aع�א��א5�V�

א�4و��د(��xא��3Y^��A�>B.?�א��aع�א��א5�V�

א�4و��د(��xא��3Y^��A�>B.?�א��aع�א��א5�V�

א�4و��د(��xא��3Y^��A�>B.?�א��aع�א��א5�V�

א�4و��د(��xא��3Y^��A�>B.?�א��aع�א��א5�V�

א�4و��د(��xא��3Y^��A�>B.?�א��aع�א��א5�V�

א�4و��د(��xא��3Y^��A�>B.?�א��aع�א��א5�V�
����������א��3Y^��A�>B.?�א��aع�א��א5

أن يكـــون  )2(ال خيلـــو التمـــر الصـــنف واحلبـــوب املضـــموم بعضـــها إىل بعـــض
نوعا واحدا أو خمتلفا، فـإن كـان نوعـا واحـدا إمـا جيـدا، أو رديئـا أخـذت منـه 

: )3(الزكــاة؛ ألن الوجــوب متعلــق بــه واألخــذ تــابع للوجــوب، وقــال عبــد امللــك
ئـــا كلــه مل يؤخـــذ منــه، وكلـــف صــاحبه أن خيـــرج مــن غـــريه واعتـــربه إذا كــان ردي

باملاشــــية أن صــــاحب الســــخال إذا كــــان لــــه أربعــــون ســــخلة يكلــــف أن يــــأيت 
بالســـن الوســـط، كـــذلك هـــذه، والفـــرق علـــى قـــول مالـــك بالثمـــار واملاشـــية يف 
جواز األخذ من صـنف الثمـر كـان رفيعـا أو دنيـا مـن غـري أن يكلـف صـاحبه 

، إال أن )5(السـن الوسـط )4(يف املاشـية وأخـذ صـاحبها ـذاسواه، ومنع ذلك 
كانوا يأخذون اجلذعة والثنية، ويأخذون   �يتطوع باألعلى، ألن عمال النيب 

عشر الثمار ما وجدوا منها، وكذلك ربع العشر من كل صنف العـني جيـدها 
ورديئهـــا، وألن املاشـــية تســـاق وتســـري بنفســـها مـــن غـــري تكلـــف حلملهـــا، فلـــو 

املعيبـــــة واملريضـــــة والعرجـــــاء والســـــخلة الحتـــــيج إىل تكلـــــف أجـــــرة ملـــــن أجزنـــــا 
حيملها، وألدى ذلك إىل اسـتهالك احلمـل لقيمتهـا أو بعضـها، ولـيس كـذلك 
الثمـــار واحلبـــوب؛ ألنـــه البـــد مـــن محلـــه فاســـتوى جيـــده ورديئـــه، وألن املاشـــية 

ذلك تؤخذ يف البوادي غالبا، وحبيث يكون مثنها قدرا لو أريد بيعها، وليس ك
                                                

 ). 1/291) انظر: التفريع: (1(
 ) في (ر): H يخلو التمر أن يكون نوعا واحدا. 2(
 ). 1/292) انظر: التفريع: (3(
 ) في (م): بشراء. 4(
 ) في (م): الحضر. 5(
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تكـــون  )1(الثمـــار؛ ألـــا توجـــد باملصـــر أو بقريـــة مـــن الســـواد والقـــرى، وحيـــث
  .)2(أسواقها واملبالغة يف أمثاا والتقارب فيه واألول أصح

  وإن كان ذلك الصنف من الثمار خمتلفا فال خيلو من ثالثة أحوال:
إما أن يكون نـوعني متسـاويني، مثـل أن يكـون نصـفه جيـدا ونصـفه رديئـا، 

ؤخــذ مــن كــل صــنف بقــدره، ألنــه لــيس اآلخــذ مــن إحــدامها بــأوىل مــن وهــذا ي
األخـــرى، أو يكـــون نـــوعني أحـــدمها األكثـــر، واآلخـــر: األقـــل، وتتخـــرج فيهـــا 

  روايتان:
إحدامها: أن يؤخذ من األكثر ويكون األقل تابعا له، واآلخر: أنه مـن كـل 

وايتــان: واحــد بقــدره، أو أن يكــون ثالثــة أنــواع جيــدا ورديئــا ووســطا، ففيــه ر 
إحدامها: أنه يؤخذ من الوسط، واآلخر: أنه يؤخذ من كل واحد بقدره، وإذا 
قلنــا: إنــه يؤخــذ مــن الوســط؛ فألنــه يشــق علــى الســاعي أن يعشــر كــل خنلــة، 
وألنـــه معتـــرب باملواشـــي أنـــه ال يؤخـــذ مـــن أعالهـــا وال مـــن أدناهـــا، وإمنـــا يؤخـــذ 

 )4(ن كــــل واحــــدقلنــــا: يؤخــــذ مــــ )3(الوســــط مــــن الســــن، فكــــذلك الثمــــرة، إذا
بقدره، فألن الوجوب ملا كان جاريا علـى اجلميـع أخـذ مـن كـل صـنف بقـدره 

  .)5(اعتبارا به إذا انفرد
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717JJJJJJJJ��������x��2]وא���ز<��Aא!���Vو,\�وx��2]وא���ز<��Aא!���Vو,\�وx��2]وא���ز<��Aא!���Vو,\�وx��2]وא���ز<��Aא!���Vو,\�وx��2]وא���ز<��Aא!���Vو,\�وx��2]وא���ز<��Aא!���Vو,\�وx��2]وא���ز<��Aא!���Vو,\�وx��2]وא���ز<��Aא!���Vو,\�و����������
، ويف احلبـــوب بيبســـها )7(جتـــب يف الثمـــار بطيبهـــا وبـــدو صـــالحها )6(الزكـــاة
، أال تــــرى أن بيعهــــا ؛ ألن مــــا قبــــل ذلــــك يكــــون علفــــا ال طعامــــا)8(وإفراكهــــا

                                                

 ) في (ق): من السواد و القرى يوجد من يبتاعھا. 1(
 ): أوضح. ) في (ق)، و (م2(
 ) في (م): إنما. 3(
 ) في (م): ثمرة. 4(
 ). 292-1/291)، التفريع: (1/283) في جملة ھذه اGحكام انظر: المدونة: (5(
 ) لفظ الزكاة سقط من (م). 6(
 ). 1/334) بدو الصMح: أي : ظھوره (الفواكه الدواني : 7(
ن الس!!قي، ذھ!اب الرطوب!ة، وع!!دم ال!نقص (مواھ!!ب ) إفراكھ!ا: الم!راد ب!!اNفراك: أن يبل!غ ح!دا يس!!تغنى مع!ه ع!8(

 ). 2/287الجليل: 
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بالطعام قبـل اإلطعـام جـائز إىل أجـل إذا قطعـت، وأن التفاضـل غـري ممنـوع يف 
  .)1(اجلنس منها، فإذا أطعمت تعلقت ا أحكام الطعام

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJx�C5gX��
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إذا بــاع مثــرة قــد بــدا صــالحها، فالزكــاة علــى البــائع؛ ألنــه باعهــا بعــد تقــرر 

فيهــا، فــإن قــبض املشــرتي الثمــرة، وأفلــس البــائع اتبعــه املصــرف وجــوب الزكــاة 
بزكاـا، ومل يطالـب املشـرتي، ألن البــائع ملـا بـاع الثمــرة تعلـق الوجـوب بذمتــه، 
كمـا لـو أكلهـا، واملشـرتي مل يتعلـق بذمتـه شـيء فلـم يطالـب، وقـال أشـهب: 

ئع بــاع : أن البــا)2(تؤخــذ الزكــاة مــن املشــرتي ويرجــع بــه علــى البــائع ووجــه هــذا
حقه وحق املساكني فنفذ بيعه يف حق نفسه، ومل ينفذ يف حـق غـريه، كالبـائع 

بـني يسـار البـائع وإعسـاره أن  )3(ملكه وملك غريه، والفرق على قـول أشـهب
مــن حيــث شــاء، وال ضــرر  )4(يف يســاره يتعلــق الوجــوب بذمتــه فلــه أن يؤديــه

، فلــو )5(معيبــة علــى املســاكني مطالبتــه ولــيس كــذلك مــع اإلعســار؛ ألن ذمتــه
رجع عليـه يف الزكـاة مل حيصـل للمسـاكني منـه شـيء فلـذلك عـدل إىل الثمـرة؛ 

، فال زكاة على املشرتي كما لـو )7(قبل بدو الصالح )6(وإن باعها مع األصل
بــاع عبــدا بعــد طلــوع الفجــر مــن يــوم الفطــر، لكانــت الزكــاة علــى البــائع؛ ألن 

لـــــوع الفجـــــر أو غـــــروب الوجـــــوب صـــــادفه وهـــــو يف ملكـــــه ولـــــو باعـــــه قبـــــل ط
الشـمس، لكانــت الزكــاة علــى املشـرتي؛ ألن الوجــوب صــادفه وهــو يف ملكــه،  

؛ باعهــا بشــرط القطــع فــال زكــاة علــى واحــد منهــا، فــإن )8(كــذلك يف مســألتنا
                                                

 ). 101)، الكافي: (ص 1/292)، التفريع: (1/288) انظر: المدونة: (1(
 ) في (م): و وجھه. 2(
 ) في (م) و (ر): ابن القاسم، وھو خطأ.  3(
 ) في (م): يؤدي. 4(
 ) في (م): و (ر): معيتة. 5(
 ) في (ق): اGصول. 6(
 ي (م): صMحھا. ) ف7(
 ). 101)، الكافي (ص 1/292)، التفريع: (1/287) انظر: المدونة: (8(
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أخرها املشـرتي حـىت طابـت بطـل البيـع وكانـت الزكـاة علـى البـائع؛ ألـا علـى 
كــم اهلبــة إن كانــت بعــد ملكــه، وكــذلك لــو باعهــا بشــرط التبقيــة، وكــذلك ح

بــــدو الصــــالح فالزكــــاة علــــى الواهــــب وإن كانــــت قبلــــه، فعلــــى املوهــــوب لــــه، 
يف مــــوت املالــــك بعــــد بــــدو الصــــالح أن الزكــــاة واجبــــة فيــــه، وإن   )1(وكــــذلك
         يف حصــــــــة كــــــــل وارث مــــــــن مــــــــن النصــــــــاب؛ ألن الوجــــــــوب تقــــــــرر  )2(كــــــــان

 )3(بدو الصالح فال زكاةملك امليت قبل انتقاله إىل الورثة؛ وإن مات قبل  يف
علـــــى الورثـــــة، إال علـــــى مـــــن ملـــــك مـــــنهم نصـــــابا؛ ألن الوجـــــوب تقـــــرر بعـــــد 

  .)4(ملكهم

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1919JJJJJJJJ��������xna$�1وא��aص�א�NY�6xna$�1وא��aص�א�NY�6xna$�1وא��aص�א�NY�6xna$�1وא��aص�א�NY�6xna$�1وא��aص�א�NY�6xna$�1وא��aص�א�NY�6xna$�1وא��aص�א�NY�6xna$�1وא��aص�א�NY�6����������
النخــــل والكــــرم إذا بــــدى صــــالحهما، فــــال خيــــرص مــــن الثمــــار  )5(وخيــــرص

، فـإن بلــغ مـا خيـرص نصــابا ضـمن أصـله حصــة الفقـراء منـه، وخلــى )6(سـوامها
بينه إن شاءوا أكلوا أو باعوا، وإن شاءوا تركوا ومل يضـمنوا، وإن قصـر بينهم و 

عن قـدر النصـاب فـال شـيء علـيهم، وإن أصـاب الثمـر جائحـة بعـد خرصـها 
مل يضــمن أرباــا إال أن يبقــى بعــد اجلائحــة نصــاب كامــل فتكــون فيــه الزكــاة، 

قــص عــن إذا زاد اخلــرص أخرجــت الزكــاة مــن الزيــادة اســتحبابا ال إجيابــا، إن ن
اخلــــــرص مل تــــــنقص الزكــــــاة، ويف ختفيــــــف اخلــــــرص لألكــــــل والعريــــــة روايتــــــان: 

  إحدامها: اإلثبات، واألخرى: املنع.
  
  

                                                

 ) في سقطت من (م). 1(
 ) في (م): كانت. 2(
 ) في (م): زيادة. 3(
 ). 101)، الكافي (ص 293، 1/292)، التفريع: (1/271)، الموطأ: (1/287) انظر: المدونة: (4(
 الشيء المقدر.  -بالكسر –رتھا، وH يمكن إH عند طيبھا، والخرص ) الخرص: ھو الحزر والتقدير لثم5(
 ). 102)، الكافي (ص 1/293)، التفريع: (1/284) انظر: المدونة: (6(
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، ملـا روى عتـاب بــن )1(إمنـا قلنـا: خيـرص النخـل والكــرم، خالفـا ألىب حنيفـة

رص النخــــل، أمــــر أن خيــــرص العنــــب كمــــا ختــــ )3(�: أن رســــول اهللا )2(أســــيد
إىل  )5(كـان يبعــث عبـد اهللا بــن رواحــة  �؛ وألنــه )4(وتؤخـذ صــدقة النخـل مثــرا

خيـــرب فيخـــرص بينـــه وبـــني يهـــود خيـــرب مث يقـــول: "إن شـــئتم فلكـــم وإن شـــئتم 
، وألنه يف ذلك نظر ألرباب األموال والفقراء، وألن العادة جارية بأن )6(فلي"

رص لكنا بني أمرين: إما أن مينع هاتني الثمرتني تؤكالن رطبتني، فلو منعنا اخل
علــى  )7(أرباــا أكلهــا، ويف ذلــك إضــرار ــم، أو مــنعهم مــن [التصــرف فيهــا]

الوجــه املــأذون فيــه مــن التفكــه واختــاذ العصــري واخلــل، وغــري ذلــك مــن ضــروب 
املنـــــافع الـــــيت إن أخروهـــــا إىل اجلفـــــاف بطلـــــت علـــــيهم، أو أن يـــــؤذن هلـــــم يف 

ا يف تناوهلــا قبــل معرفــة حــق الفقــراء، ويف ذلــك يطلقــو  )8(التصــرف فيهــا، أو أن
إضـــــرار بـــــالفقراء؛ ألنـــــا ال نعـــــرف حقـــــوقهم، وال نرجـــــع يف ذلـــــك إىل أربـــــاب 
األمــوال للعلــم بتســرع أكثــرهم إىل تناوهلــا وقلــة مراعــام حقــوق الفقــراء، فلــم 

  يبق إال اخلرص.
  
   

                                                

 ) Gبى حنيفة: سقطت من (ق). 1(
مات يوم  �بن أبى العيص بن أمية اGموي المكي له صحبة، وكان أمير مكة في عھد النبي  عتاب بن أسيد) 2(

 ). 380ابى بكر الصديق، وقيل: إنه كان عامM على مكة لعمر سنة إحدى وعشرين (تقريب التھذيب: موت 
 ) في (م): النبي. 3(
 ) حديث عتاب سبق تخريجه. 4(
ب!!ن ثعلب!!ة ب!!ن ام!!رئ الق!!يس الخزرجـ!!ـي اGنصـ!!ـاري الش!!اعر، أح!!ـد السابقيـ!!ـن، ش!!ھد  عب99د هللا ب99ن رواحـ99ـة) 5(

 ).203وكان ثالث اGمراء بھا، في جمادى اGولى سنة ثمان (تقريب التھذيب: بــدرا، واستشھد بمؤونة، 
)، والح!!ديث في!!ه جھال!!ة، وأخرج!!ه عب!!د 2/260) أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الزك!!اة، ب!!اب: مت!!ى يخ!!رص التم!!ر (6(

 ).  2/172)، وأرسله معمر ومالك وعقيل (تلخيص الحبير: 2/1234الرزاق، والدارقطني: (
 النسخ، وأتممت النقص على حسب ما يقتضيه السياق.  ) مطموس في جميع 7(
 ) في (م): و. 8(
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، وألن )2(لإلمجـــاع )1(ص علـــى النخـــل والكـــرم دون غريمهـــاوإمنـــا قصـــرنا اخلـــر 

العـادة خمتصــة مــا يف آكلهــا حــال رطوبتهمـا دون غريمهــا، وكــذلك مــا فيهمــا 
مــن املنـــافع حــال الرطوبـــة ال يوجــد فيمـــا عــدامها، ألن غريمهـــا مــن الثمـــار إمنـــا 

اليبس واجلفاف، فلم تدعنا ضـرورة إىل خرصـه كمـا  )3(حيصل االنتفاع به بعد
عـــت إىل ذلـــك يف مســـألتنا، وألن خـــرص ســـائر الثمـــار غـــري ممكـــن كإمكـــان د

ذلــك يف النخــل والكــرم، وألن الرطــب والعنــب يظهــران فيــتمكن اخلــارص مــن 
خرصــهما، إذ لــيس شــيء مينــع مــن رؤيتهمــا، وال حيــول بينــه وبينهمــا، ولــيس  

وســنبله، أو   )4(كــذلك مــا عــدامها مــن الــزرع والثمــار، ألنــه إمــا مغيــب يف بيتــه
مــانع مــن خرصــه وحائــل  )6(وذلــك كلــه )5(كــامن يف ورقــه ومســترت يف أكمامــه

  دون حرزه، فبان الفرق بني املوضعني.
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رضــي اهللا       –وإمنــا قلنــا: إمــا خيرصــان بعــد بــدو الصــالح حلــديث عائشــة 
ــــد اهللا بــــن رواحــــة األنصــــاري  �: "أنــــه -عنهــــا إىل يهــــود  )7(كــــان يبعــــث عب
وألن ذلـك وقــت  )9(ليخـرص النخـل حـني تطيــب قبـل أن يؤكـل منـه" )8(خيـرب

وجـــوب الزكـــاة، فأمـــا قبلـــه فـــال حـــق للفقـــراء فيهـــا فلـــم جيـــب خرصـــها، وألن 

                                                

 ) في (ق): غيرھا. 1(
 ). 5/385)، المحلي: (2/710) انظر: المغنى : (2(
 ) بعد: سقطت من (ق). 3(
 ) في (م): نبته. 4(
 ).541: وعاء الطلع وغطاء النور (المصباح المنير ص -بالكسر –كم  –) اGكمام: جمع 5(
 كله: سقطت من (م).) 6(
 ) اGنصاري: سقطت من (م)، و (ر). 7(
 ) خيبر: سقطت من (ق) و (ر). 8(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 9(
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الفقـــراء، وحفظـــه علـــيهم، وذلـــك يقتضـــي أن  )1(اخلـــرص إمنـــا يـــراد ملعرفـــة حـــق
  يكون هناك حق قد وجب فيجب خرصه.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2323JJJJJJJJא����������Z8���D�Lא�א��Z8���D�Lא�א��Z8���D�Lא�א��Z8���D�Lא�א��Z8���D�Lא�א��Z8���D�Lא�א��Z8���D�Lא�א��Z8���D�Lא�xصNpא�
$8��CD�4و�AN2]xصNpא�
$8��CD�4و�AN2]xصNpא�
$8��CD�4و�AN2]xصNpא�
$8��CD�4و�AN2]xصNpא�
$8��CD�4و�AN2]xصNpא�
$8��CD�4و�AN2]xصNpא�
$8��CD�4و�AN2]xصNpא�
$8��CD�4و�AN2]����������
وإمنـــا قلنـــا: إن خرصـــها خلـــى بينهـــا وبـــني أهلهـــا، فـــألن اخلـــرص إمنـــا وضـــع 
ليعرف مقدار حق الفقـراء منهـا، فـإذا عـرف ذلـك مل يبـق مـا مينـع أهلهـا منهـا 
مــن تصــرفهم فيهــا، وإمنــا قلنــا: إن الثمــرة إذا اجتيحــت فــال شــيء علــى أرباــا 

ــم بــنفس اخلــرص ال يضــمنوها؛ ألن اخلــرص مل فألــا؛ يف أيــديهم أمانــة؛ أل
يوضــع للضــمان، وإمنــا أريــد إلباحــة التصــرف إذا عــرف قــدر حقــوق الفقــراء، 

تصرفوا فيها تعلقت الزكاة يف ذمتهم بالتصرف، فإن تركوه كانت أمانة  )2(فإن
جــوائح الســماء وكــانوا شــركاء للفقــراء، فــإن بقــي بعــد احلائجــة  )3(فلــم يضــمنوا

ألن ما تلف كأنه مل يكن وصار كأنـه مل يوجـد  )4(ذت منه؛نصاب كامل أخ
  سوى هذا القدر.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2424JJJJJJJJ��������xصNp0ذא�زאد�אxصNp0ذא�زאد�אxصNp0ذא�زאد�אxصNp0ذא�زאد�אxصNp0ذא�زאد�אxصNp0ذא�زאد�אxصNp0ذא�زאد�אxصNp0ذא�زאد�א����������
وإمنــا قلنــا: إن اخلــرص إذا زاد مل يلــزم الزكــاة فيــه؛ ألنــه حكــم قــد نفــذ، فلــم 

ملثــــل ذلــــك، ووجــــه  )5(يـــنقض مــــن بعــــد، وكـــذلك إذا نقــــص مل يــــنقص الزكـــاة
وى: "خففــوا اخلــرص فــإن يف املــال العريــة ختفيــف اخلــرص للعريــة والوصــية مــا ر 

أوىل منهــــا  )7(، وألن الزكــــاة مواســــاة فكانــــت مواســــاة بــــالتخفيف)6(والوصــــية"
، وألـا بعـض مثـرة )8(بالتثقيل، ووجه املنع قوله: "فيما سقت السـماء العشـر"

                                                

 ) في (ق): حقوق.1(
 ) في (م): فإذا. 2(
 ) ما بين قوسين سقط من (م). 3(
 ) في (م): كامل أخذ منھا. 4(
 ) ما بين قوسين سقط من (م). 5(
 ). 4/124بن الخطاب، وقد رواه مكحول عن النبي، مرسM (انظر البيھقي: ) ھذا من قول عمر 6(
 ) بالتخفيف سقطت من (م). 7(
 ) سبق تخريج الحديث. 8(
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فأشبه ما زاد على هذا القدر أن النصاب يف املاشية ال يرتك فيـه عفـو كـذلك 
  احلرث.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2525JJJJJJJJ��������xوא�N:pوא����ل�وא�W>�6א�;�א�A�>Bא��+f5xوא�N:pوא����ل�وא�W>�6א�;�א�A�>Bא��+f5xوא�N:pوא����ل�وא�W>�6א�;�א�A�>Bא��+f5xوא�N:pوא����ل�وא�W>�6א�;�א�A�>Bא��+f5xوא�N:pوא����ل�وא�W>�6א�;�א�A�>Bא��+f5xوא�N:pوא����ل�وא�W>�6א�;�א�A�>Bא��+f5xوא�N:pوא����ل�وא�W>�6א�;�א�A�>Bא��+f5xوא�N:pوא����ل�وא�W>�6א�;�א�A�>Bא��+f5����������

مثـري، كواخلضـروات كالتفـاح، والبطـيخ، وال )1(وال زكاة يف الفواكه والبقـول
والقثاء، واخليار، والباذجنان، وما أشبه ذلك، وكذلك ما يدخر نـادرا للتفكـه، 

بــه يف إجيا )3(خالفــا ألىب حنيفــة )2(ال علــى وجــه االقتيــات مــن يــابس الفواكــه
، ألن أهــل املدينــة نقلــوا نقــال متــواترا خلــف عــن ســلف )4(الزكــاة يف ذلــك كلــه

، )5(مل يأخذ من اخلضر والبقول شيئا، وال أحد من اخللفاء بعده �أن النيب 
وقد كانت تزرع يف أيامهم، فلو كان فيها زكاة ألخذوها منهـا، وألنـه نبـت ال 

، وإن يــــبس، أو )7(جللـــوزواجلـــوز واللــــوز وا )6(يقتـــات فأشــــبه احلشـــيش واجلــــزر
ادخـــر فلـــيس بأصـــل قـــوت، وال ممـــا يؤخـــذ للمعـــاش، وكـــذلك ادخـــار اخلـــوخ 

  واملشمش، وإمنا هو على وجه التفكه والتداوي وال للقوت.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2626JJJJJJJJ��������xل�>���T����2�O�A�>Bא�xل�>���T����2�O�A�>Bא�xل�>���T����2�O�A�>Bא�xل�>���T����2�O�A�>Bא�xل�>���T����2�O�A�>Bא�xل�>���T����2�O�A�>Bא�xل�>���T����2�O�A�>Bא�xل�>���T����2�O�A�>Bא�����������

، وال حشـــيش، )9(، وال قطـــن، وال قصــب، وال كـــوالن)8(وال زكــاة يف قـــرطم
يس مبأكول والزكاة ال جتب يف املأكول الذي لـيس وال غري ذلك، ألن ذلك ل

ألىب  )11(، خالفــــا)10(بقــــوت فضــــال عمــــا لــــيس مبــــأكول، وال زكــــاة يف عســــل
                                                

 ). 58) البقول: كل نبات اخضرت له اGرض (المصباح المنير ص 1(
 ). 166)، الرسالة (ص 1/294)، التفريع: (1/252) انظر: المدونة: (2(
 ). 1/151)، مختصر القدوري من شرح الميداني: (46لطحاوي (ص ) انظر: مختصر ا3(
 ) كله سقطت من (ق). 4(
 ). 1/48)، ترتيب المدارك: (2/171)، المنتقى: (1/154) نقل عمل أھل المدينة: اHستذكار: (5(
 ) الجزر: سقطت من (ق). 6(
 ). 5/322) الجلوز: البندق (لسان العرب: 7(
 ). 498ھو حب العصفر (المصباح المنير ص و -) القرطم: بكسر القاف8(
) ك!!وHن: اGس!!ل، وھ!!و نب!!ات ذو أغص!!ان كثي!!رة ش!!ائكة اGط!!راف تص!!نع من!!ه الحص!!ر والحب!!ال، تتخ!!ذ من!!ه 9(

 ).2/85، والمعجم الوسيط: من 11/14الغرابيل في العراق (انظر لسان العرب: 
 ) في (م): العسل. 10(
 ).166-165)، الرسالة (ص 1/294)، التفريع: (1/253) انظر: المدونة: (11(
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مل  �يف قولـــه: إن الزكـــاة تلـــزم فيـــه إذا كـــان يف أرض العشـــر، ألنـــه  )1(حنيفـــة
يأخذ منه زكاة وقد كان يف أيامه، وألنـه طعـام خيـرج مـن حيـوان فأشـبه اللـنب، 

  مل تنبته األرض فأشبه اللحم.وألنه مأكول 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2727JJJJJJJJ��������xאجNp�4�6ض�א�n���2�OxאجNp�4�6ض�א�n���2�OxאجNp�4�6ض�א�n���2�OxאجNp�4�6ض�א�n���2�OxאجNp�4�6ض�א�n���2�OxאجNp�4�6ض�א�n���2�OxאجNp�4�6ض�א�n���2�OxאجNp�4�6ض�א�n���2�O����������

يف قوله: إن  )3(، خالفا ألىب حنيفة)2(وجيب العشر يف أرض اخلراج وغريها
، واعتبــارا )4(العشــر واخلــراج ال جيتمعــان، لقولــه: "فيمــا ســقت الســماء العشــر"

ج كـراء األرض، بأرض الصلح، وألن طريقهما خمتلف؛ ألن العشر زكـاة واخلـرا 
  أرضا وزرعها. )5(فلم مينع العشر كمن اكرتى

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2828JJJJJJJJ��������xn��f@4و�א�
����������ز�ع�א�$�
�4و�א@xn��fز�ع�א�$�
�4و�א@xn��fز�ع�א�$�
�4و�א@xn��fز�ع�א�$�
�4و�א@xn��fز�ع�א�$�
�4و�א@xn��fز�ع�א�$�
�4و�א@xn��fز�ع�א�$�
�4و�א@xn��fز�ع�א�$�
، ألن )7(خالفــا ملـن أوجبــه )6(وإذا زرع العبـد أو املكاتـب فــال عشـر عليهمـا

ملكهمـــا غـــري تـــام والزكـــاة ال جتـــب إال علـــى مـــن ميلـــك ملكـــا تامـــا، وكـــذلك 
بفـــروع الشـــريعة مـــع اإلقامـــة علـــى   النصـــراين ال عشـــر عليـــه؛ ألنـــه ال خياطـــب

  .)8(كفره، وقد ذكرنا ذلك يف زكاة املاشية والعني، وباهللا التوفيق
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2929JJJJJJJJ��������x�C����4وز���NV�Lא��?.�A�>�6زx�C����4وز���NV�Lא��?.�A�>�6زx�C����4وز���NV�Lא��?.�A�>�6زx�C����4وز���NV�Lא��?.�A�>�6زx�C����4وز���NV�Lא��?.�A�>�6زx�C����4وز���NV�Lא��?.�A�>�6زx�C����4وز���NV�Lא��?.�A�>�6زx�C����4وز���NV�Lא��?.�A�>�6ز����������

إذا اســـــتأجر أرضـــــا فزرعهـــــا، فالزكـــــاة علـــــى صـــــاحب الـــــزرع دون صـــــاحب 
 يف قوله، إـا جتـب علـى صـاحب األرض؛ )10(، خالفا ألىب حنيفة)9(األرض

ألنه حق يصرف يف األصـناف املسـلمني يف آيـة الصـدقات، فكـان املخاطـب 
                                                

 ). 1/152)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (47) انظر: مختصر الطحاوي (ص 1(
 ). 220-219)، الكافي (ص 287-1/286) انظر: المدونة: (2(
 ). 1/152مع شرح الميداني: ( –) انظر: مختصر القدوري 3(
 ) سبق تخريج الحديث.  4(
 ) في (م): كمن يكتري. 5(
 ). 220)، الكافي (ص 1/287) انظر: المدونة: (6(
 ). 323-2/322)، تحفة الفقھاء: (46) أوجبه أبو حنيفة (مختصر الطحاوي (ص 7(
 ) با� التوفيق سقطت من (ق). 8(
 ). 103)، الكافي (ص 1/286) انظر: المدونة: (9(
 ). 2/323)، تحفة الفقھاء: (46) انظر: مختصر الطحاوي (ص 10(
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به املالك دون غريه، كزكاة املال، وألنه حر مسـلم خـرج لـه نصـاب زرع جيـب 
األرض يف  )1(يف جنســـه الزكـــاة وجـــب أن يلزمـــه العشـــر فيـــه، أصـــله إذا كانـــت

 )2(ملكـــه، وألن كـــل حـــق تعلـــق بغـــري مـــال، فـــإن الوجـــوب يتعلـــق علـــى مالكـــه
  . )3(اعتبارا بسائر األصول، واهللا أعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

 م): كان. ) في (1(
 ) في (م): مالكھا. 2(
 ) و هللا أعلم سقطت من (ق). 3(
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N%;א��A�>ز�W�8N%;א��A�>ز�W�8N%;א��A�>ز�W�8N%;א��A�>ز�W�8N%;א��A�>ز�W�8N%;א��A�>ز�W�8N%;א��A�>ز�W�8N%;א��A�>ز�W�8))11((  

، ملـــا رواه ابـــن عمـــر: "أن )4(، خالفـــا ألىب حنيفـــة)3(واجبـــة )2(وزكـــاة الفطـــر
فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من شعري، عن  �رسول اهللا 

يف صــدقة الفطــر: ، وقولــه )5(كــل حــر أو عبــد، ذكــر أو أنثــى مــن املســلمني"
، واألمر علـى الوجـوب، وألـا زكـاة يف املـال  )6("أدوا صاعا من قمح، أو متر"

  كسائر الزكوات.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������xN%;א��A�>ز��
,�6xN%;א��A�>ز��
,�6xN%;א��A�>ز��
,�6xN%;א��A�>ز��
,�6xN%;א��A�>ز��
,�6xN%;א��A�>ز��
,�6xN%;א��A�>ز��
,�6xN%;א��A�>ز��
,�6����������

، خالفــا ألىب حنيفــة يف )8(مــن كــل مــا خيــرج فيهــا )7(وقــدرها صــاع باملــدين
 �لقولـه  )9(قوله: إنه خيرج نصف صاع من بر، وخيرج مما عداه صـاعا كـامال

، ويف حـديث املبـارك بـن )10(يف صدقة الفطر: "أدوا صاعا من متـر، أو قمـح"
، عــن نــافع، عــن ابــن عمــر قــال: "فــرض رســول اهللا )12(عــن أيــوب )11(فضــالة

                                                

 ) العنوان سقط من (ق). 1(
) زك!!اة الفط!!ر: ھ!!ي إعط!!اء مس!!لم فقي!!ر لق!!وت ي!!وم الفط!!ر ص!!اعا م!!ن غال!!ب الق!!وت أو ج!!زأه المس!!مى للج!!زء 2(

 ).    78مع شرح الرصاع عليھا (ص  –المقصور وجوبه عليه (حدود ابن عرفة 
 ). 1/111)، الكافي (172)، الرسالة (ص 1/294)، التفريع: (1/283موطأ: () انظر: ال3(
)، مختص!!ر الق!!دوري: 51) إذ يق!!ول أب!!و حنيف!!ة: إنھ!!ا واجب!!ة، وليس!!ت مفروض!!ة (مختص!!ر الطح!!اوي (ص 4(

)1/158 .(( 
 )، ومس!لم ف!ي الزك!اة، ب!اب: زك!اة الفط!ر:2/138) أخرجه البخاري في الزكاة، ب!اب: ف!رض ص!دقة الفط!ر: (5(

)2/677 .( 
)، والبيھق!ي: 5/432)، وأحمد: (2/270) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب: من روى نصف صاع من قمح: (6(

 ).  410-2/408) من طرق عن اGزھري، إH أنھم اختلفوا عليه فيه (انظر نصب الراية: 4/167(
 �عة أم!داد بالم!د المنس!وب إل!ى النب!ي ) قوله: صاع بالمدني، أي: المكيال المنسوب إلى أھل المدينة، وھو أرب7(

 )).  1/295(التفريع: (
 ). 112)، الكافي (ص 172)، الرسالة (ص 1/295) انظر: التفريع: (8(
 ). 1/160)، مختصر القدوري: ( 951) انظر: مختصر الطحاوي (ص 9(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 10(
أب!!و فض!!الة البص!!ري، ص!!دوق ي!!دلس، يس!!وى م!!ن  :-بف!!تح الف!!اء وتخفي!!ف المعجم!!ة -المب99ارك ب99ن فض99الة) 11(

 ). 519السادسة، توفي سنة مائة وست وستين على الصحيح (تقريب التھذيب (ص 
السختياني أبو بكر البصري، رأي أنس بن مالك، وروى عن عمرو ب!ن س!لمة وحمي!د  أيوب بن أبى تميمة) 12(

 ). 2/255(الجرح والتعديل: ھـ)  131بن ھMل وآخرين، كان ثقة كثير العلم ُحّجة عدH (ت 
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، ويف حـديث أىب سـعيد: "كنـا خنـرج )1(صاعا مـن متـر، أو صـاعا مـن بـر" �
أو صاعا زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من متر، أو صاعا من شعري، 

، فقـــال: )3(، أو صــاعا مــن زبيــب، فقيـــل لــه: أو مــدين مــن قمــح)2(مــن أقــط
، وألنــه قــوت خيــرج يف صــدقة الفطــر كالشــعري )4(تلــك قيمــة معاويــة ال أقبلهــا"

  والتمر.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������xN%;א��A�>ز��Vو,\�وxN%;א��A�>ز��Vو,\�وxN%;א��A�>ز��Vو,\�وxN%;א��A�>ز��Vو,\�وxN%;א��A�>ز��Vو,\�وxN%;א��A�>ز��Vو,\�وxN%;א��A�>ز��Vو,\�وxN%;א��A�>ز��Vو,\�و����������

: إحـدامها: غـروب الشـمس مـن آخـر ليلـة )5(وعنه يف وقـت وجوـا روايتـان
ألخــــرى: بطلــــوع الفجــــر يــــوم الفطــــر، ومجاعــــة مــــن أصــــحابنا مــــن رمضــــان، وا

فـرض  �يقولون بطلوع الشمس، فوجه قول بغـروب الشـمس مـا روي: "أنـه 
، فأضـــاف الفطـــر إىل رمضــــان وحققتـــه بغـــروب )6(زكـــاة الفطـــر مـــن رمضـــان"

الشــمس، وألن مــن ولــد بعــد مغيــب الشــمس فلــم يــدرك شــيئا مــن رمضــان مل 
: إـا جتـب بطلـوع )7(د بعد الفجر، ووجه قولـهيلزم إخراج الفطر عنه كمن ول

فـأطلق، وإطــالق  )8(فــرض زكـاة الفطـر مــن رمضـان" �الفجـر مـا روي: "أنـه 
ذلـــك ال يفهـــم منـــه إال يـــوم الفطـــر، وألنـــه حـــق يف مـــال خيـــرج يـــوم عيـــد علـــى 
طريــق املواســاة، فوجــب أن يتعلــق بطلــوع الفجــر أصــله األضــحية، ووجــه قــول 

ـــ)9(مـــن قـــال إىل العيـــد،  )10(وع الشـــمس أنـــه نســـك مضـــاف: إـــا جتـــب بطل
                                                

 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 1(
 )). 17) أقط: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ، ثم يترك حتى يمصل (المصباح المنير (ص 2(
 ) قمح: سقطت من (ق). 3(
)، ومس!لم ف!ي الزك!اة، ب!اب: زك!اة الفط!ر عل!ى 2/14) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: الص!دقة قب!ل العي!د: (4(

 ). 2/678مسلمين من التمر والشعير: (ال
)، الك!!!افي (ص 172)، الرس!!!الة (ص 1/295)، التفري!!!ع: (1/289)، المدون!!!ة: (1/285) انظ!!!ر: الموط!!!أ: (5(

111 .( 
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 6(
 ) في (م): القول. 7(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 8(
 ) في (م): قوله. 9(
 ) في (م): يضاف. 10(
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فكان وقته طلوع الشمس كالصالة، وفائدة هذا اخلالف فيمن اشرتى عبدا، 
أو ولــد لــه ولــد، أو تــزوج امــرأة قبــل غــروب الشــمس، مث بــاع العبــد، أو طلــق 
الزوجة بعد وجوب نفقتها عليه، أو مات الولد قبـل طلـوع الفجـر: فـإن قلنـا: 

لشـمس، فالزكـاة عـن الزوجـة والعبـد والولـد عليـه، ألن إن الزكاة جتب بغروب ا
وقـــت الوجـــوب صـــادفهم يف ملكـــه، وإن قلنـــا بطلـــوع الفجـــر مل يلزمـــه شـــيء؛ 
ألن وقــت الوجــوب مل يصــادفهم عنــده، وكــذلك لــو ملــك العبــد بعــد غــروب 
الشــمس أو ولــد لــه مولــود، فعلــى روايــة الغــروب زكــاة الفطــر علــى البــائع، وال 

ألنــه طــرأ بعــد تقــدم الوجــوب، وعلــى روايــة الطلــوع جتــب زكــاة علــى املولــود، 
  على املشرتي وعلى أىب املولود؛ ألن وقت الوجوب صادفهم يف ملكه.      

1FO1FO1FO1FO1FO1FO1FO1FOFFFFFFFF11111111EEEEEEEE��������zzzzzzzz33JJJJJJJJ��������x�CVאNY0�nELS)�ML.x�CVאNY0�nELS)�ML.x�CVאNY0�nELS)�ML.x�CVאNY0�nELS)�ML.x�CVאNY0�nELS)�ML.x�CVאNY0�nELS)�ML.x�CVאNY0�nELS)�ML.x�CVאNY0�nELS)�ML.������
ابــن عمــر: "أنــه  )3(ملــا روى )2(ويســتحب إخراجهــا قبــل الغــدو إىل املصــلى

، وقولـه: "أغنــوهم )4(ى"أمـر بإعطـاء صـدقة الفطـر قبــل أن خيـرج إىل املصـل �
، وليأكــــل منهــــا الفقــــراء قبــــل غــــدوهم، كمــــا )5(عــــن الطلــــب يف هــــذا اليــــوم"

يســتحب لإلنســان أن يأكــل قبــل غــدوه، وقيــل: إن ذلــك تأويــل قولــه تعــاىل: 
�m�m�m�mÙ��Ø��×����Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��ÑÙ��Ø��×����Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��ÑÙ��Ø��×����Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��ÑÙ��Ø��×����Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��Ñllll)6( أنه أخرج)زكاة الفطر وغـدى  )7

  .)8(إىل العيد

                                                

 سقطت من (م). ) فصل 1(
 ). 111)، الكافي (ص 1/295)، التفريع: (1/289) انظر: المدونة: (2(
 ) في (م): رواه. 3(
)، ومس!لم ف!ي الزك!اة، ب!اب: اGم!ر ب!إخراج 2/139) أخرجه البخ!اري ف!ي الزك!اة، ب!اب: الص!دقة قب!ل العي!د: (4(

 ). 2/679زكاة الفطر قبل الصMة: (
"أغنوھم في ھذا اليوم" عن أبى معشر، وأعله ابن ع!دى ف!ي الكام!ل ب!أبى  ) بلفظ:2/153) أخرجه البخاري (5(

 )).  2/432معشر (نصب الراية: (
 . 15، 14) سورة اGعلى، ا{يتين: 6(
 ) في (م): إخراج. 7(
، الج!امع 30/156(انظ!ر تفس!ير الطب!ري: ( -رض!ي هللا عنھم!ا –) ُروي عن أب!ى س!عيد الخ!دري واب!ن عم!ر 8(

 ). G)20/21حكام القرآن: 
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������;�1(�م�א��,��CVNY4�?2�O;�1(�م�א��,��CVNY4�?2�O;�1(�م�א��,��CVNY4�?2�O;�1(�م�א��,��CVNY4�?2�O;�1(�م�א��,��CVNY4�?2�O;�1(�م�א��,��CVNY4�?2�O;�1(�م�א��,��CVNY4�?2�O;�1(�م�א��,��CVNY4�?2�OxWLDو���N%xWLDو���N%xWLDو���N%xWLDو���N%xWLDو���N%xWLDو���N%xWLDو���N%xWLDو���N%����������
وال جيــــــوز إخراجهــــــا قبــــــل يــــــوم الفطــــــر أو ليلتــــــه علــــــى حســــــب اخــــــتالف 

؛ ألن ذلــــك تقــــدمي إخراجهــــا علــــى وقــــت الوجــــوب، وذلــــك غــــري )1(الروايــــات
، أصـحابنا: إنـه إن أخرجهـا قبـل يـوم الفطـر بيـوم )2(جائز، وتأويل قـول بعـض

ه إىل يـوم أو يومني أجزأه أن خيرجها إىل الـذي حيفظهـا وحيرسـها، وجتمـع عنـد
العيد؛ ألن تلك كانت عادم باملدينة، ومن محل هذا القـول علـى ظـاهره يف 

يلزمــــه عليــــه جــــواز  )3(جــــواز اإلخــــراج علــــى اإلطــــالق، فــــذلك مناقضــــة منــــه
  له عنه. )4(إخراجها من أول الشهر، وقبل دخوله أيضا من حيث ال انفصال

z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.55JJJJJJJJx؟N%;א��A�>ز�n«�?2�x؟N%;א��A�>ز�n«�?2�x؟N%;א��A�>ز�n«�?2�x؟N%;א��A�>ز�n«�?2�x؟N%;א��A�>ز�n«�?2�x؟N%;א��A�>ز�n«�?2�x؟N%;א��A�>ز�n«�?2�x؟N%;א��A�>ز�n«�?2���������  
ســــبيال إليهــــا مــــن الرجــــال، والنســـــاء، واألحــــرار، وجتــــب علــــى كــــل واجــــد 

: "أدوا صـــدقة �، لقولـــه )5(والعبيـــد، والكبـــار، والصـــغار واحلاضـــرة، والباديـــة
زكــاة  �، وهــذا خطــاب عــام، وقــول ابــن عمــر: "فــرض رســول اهللا )6(الفطــر"

فعــم، وقولــه يف حــديث آخــر: "عــن كــل  )7(الفطــر مــن رمضــان علــى النــاس"
  . )8(بري، غين أو فقري، أو مملوك"ذكر أو أنثى، صغري أو ك

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJx���X�-D.�?.�MD��N%;א��A�>ز��Vوx���X�-D.�?.�MD��N%;א��A�>ز��Vوx���X�-D.�?.�MD��N%;א��A�>ز��Vوx���X�-D.�?.�MD��N%;א��A�>ز��Vوx���X�-D.�?.�MD��N%;א��A�>ز��Vوx���X�-D.�?.�MD��N%;א��A�>ز��Vوx���X�-D.�?.�MD��N%;א��A�>ز��Vوx���X�-D.�?.�MD��N%;א��A�>ز��Vو  
معاشـــه أو  )9(ومـــن كـــان عنـــده صـــاع ال يلحقـــه ضـــرر بإخراجـــه مـــن إفســـاد

جوعه أو جـوع عيالـه أو ديـن يصـرف فيـه فعليـه أن خيرجـه، وال اعتبـار بكونـه 
                                                

 ) في (م): الرواية. 1(
 ) بعض سقطت من (ق). 2(
 ) منه سقطت من (ق). 3(
 ) في (م): انتقال. 4(
              )، الك!!!!!!افي 172)، الرس!!!!!الة (ص 1/295)، التفري!!!!!ع: (1/283)، الموط!!!!!أ: (1/289) انظ!!!!!ر: المدون!!!!!ة: (5(

 ). 112-111(ص 
)، وفي إسناده ضعف وإرسال، وأخرجه الشافعي مرسM 4/161)، والبيھقي: (2/141) أخرجه الدارقطني: (6(

 ). 2/184(تلخيص الحبير: (
 ) سبق تخريج الحديث. 7(
 ) ھو حديث ابن عمر الذي سبق تخريجه في أول باب زكاة الفطر. 8(
 ) في (م): فساد. 9(
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فلقولـه: "أدوا ، فأما الوجـوب )2(خالفا ألىب حنيفة )1(مالكا لنصاب من املال
، وألنــه واجــد )4(وروي: "أنــه فــرض الفطــر ومل يعتــرب نصــابا" )3(صــدقة الفطــر"

ملقـــدارها قـــادر علـــى أدائهـــا مـــن غـــري ضـــرر يلحقـــه كالواجـــب للنصـــاب، وأمـــا 
ســقوط الوجــوب إذا حلقــه ضــرر؛ فألنــه حيوجــه إخراجهــا إىل الطلــب، وذلــك 

  مناقض لوجوا، ألن الغرض به االستغناء عن الطلب.
OOOOOOOOz�1Fz�1Fz�1Fz�1Fz�1Fz�1Fz�1Fz�1F77JJJJJJJJ��������x/�d��Ca.�W��1:O0ذא���CVN¦�N%;א��A�>ز�W��0�\$Oא���3د�I�;א�x/�d��Ca.�W��1:O0ذא���CVN¦�N%;א��A�>ز�W��0�\$Oא���3د�I�;א�x/�d��Ca.�W��1:O0ذא���CVN¦�N%;א��A�>ز�W��0�\$Oא���3د�I�;א�x/�d��Ca.�W��1:O0ذא���CVN¦�N%;א��A�>ز�W��0�\$Oא���3د�I�;א�x/�d��Ca.�W��1:O0ذא���CVN¦�N%;א��A�>ز�W��0�\$Oא���3د�I�;א�x/�d��Ca.�W��1:O0ذא���CVN¦�N%;א��A�>ز�W��0�\$Oא���3د�I�;א�x/�d��Ca.�W��1:O0ذא���CVN¦�N%;א��A�>ز�W��0�\$Oא���3د�I�;א�x/�d��Ca.�W��1:O0ذא���CVN¦�N%;א��A�>ز�W��0�\$Oא���3د�I�;א�  

زكاة الفطر وفضل عن قوته وقـوت عيالـه  )5(يستحب للفقري إذا دفعت إليه
  الوجوب. )7(من غري إجياب، ألن غناه طرأ بعد تقدم )6(صاع أن خيرجه

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJx+CL�;'م�BD��?2��A�>Bאج�א�NY0x+CL�;'م�BD��?2��A�>Bאج�א�NY0x+CL�;'م�BD��?2��A�>Bאج�א�NY0x+CL�;'م�BD��?2��A�>Bאج�א�NY0x+CL�;'م�BD��?2��A�>Bאج�א�NY0x+CL�;'م�BD��?2��A�>Bאج�א�NY0x+CL�;'م�BD��?2��A�>Bאج�א�NY0x+CL�;'م�BD��?2��A�>Bאج�א�NY0  
 )10(، خالفا لداود)9(ه وعن غريه ممن تلزمه نفقتهاإلنسان عن نفس )8(ويلزم

: "أدوا زكـاة الفطـر عمـن )11(�يف قوله: ال يلزم إال عـن نفسـه وحـده، لقولـه 
، وألا طهرة جتري جمرى املؤونة فأشـبهت سـائر النفقـات، ويلزمـه )12(متونون"

عن ولده الصغري إذا مل يكن له مـال، فـإن كـان لـه مـال أخـرج عنـه مـن مالـه، 
، وعـن أبويـه الفقـريين املسـلمني، )13(ه عن ولده الكبري إذا بلغ فقـريا زمنـاويلزم

وعــن عبيــده املســلمني كــانوا للتجــارة أو للقنيــة، وعــن أمهــات أوالده ومدبريــه 

                                                

 ). 1/295)، التفريع: (1/289) انظر: المدونة: (1(
 ).1/158ختصر القدوري: ()، م51) انظر: مختصر الطحاوي (ص 2(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 3(
 ) لم أعثر عليه. 4(
 ) في (م): إذا كان فيما دفع إليه من. 5(
 ). 1/295)، التفريع: (1/289) انظر المدونة: (6(
 ) تقدم: سقطت من (م). 7(
 ) في (م): يلزمه. 8(
 ). 111)، الكافي (ص 172رسالة (ص )، ال296-1/295)، التفريع: (292-1/289) انظر: المدونة: (9(
 ). 6/194) انظر: المحلى: (10(
 سقطت من (ق).  �) 11(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 12(
 )). 256) زمنا: من باب تعب وھو مرض يدوم زمانا طويM (المصباح المنير (ص 13(
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، فــإذا قلنــا: تلزمــه فبــالرق مــع كونــه )1(ومعتقيــه إىل أجــل، ويف مكاتبيــه روايتــان
تابعــة للنفقــة، فلمــا مل تلزمـــه  ، وإذا قلنــا: ال تلزمــه فألــا)2(مــن أهــل الطهــارة

  النفقة على مكاتبيه مل تلزمه الفطرة عنهم.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJxWLVزو�?��N%;א��A�>אج�زNY0xWLVزو�?��N%;א��A�>אج�زNY0xWLVزو�?��N%;א��A�>אج�زNY0xWLVزو�?��N%;א��A�>אج�زNY0xWLVزو�?��N%;א��A�>אج�زNY0xWLVزو�?��N%;א��A�>אج�زNY0xWLVزو�?��N%;א��A�>אج�زNY0xWLVزو�?��N%;א��A�>אج�زNY0��������  

املســلمة لزمــه إخــراج الفطــرة عنهــا، موســرة   )3(إذا لزمتــه النفقــة علــى زوجتــه
، فعــم، )6(لقولــه: "عمــن متونــون" )5(، خالفــا ألىب حنيفــة)4(كانــت أو معســرة
الطهـــرة، فوجـــب أن تلزمـــه فطرـــا مـــن تلزمـــه نفقتهـــا إذا كـــان  وألـــا مـــن أهـــل

، أصله الولد الصغري، وألن الفطرة تابعـة للمؤونـة فـيمن هـو مـن )7(قادرا عليها
أهـــل الطهـــرة فيجـــب أن تلزمـــه، بداللـــة أن العبيـــد ملـــا لزمـــت ســـادم نفقـــام 

مــن لــزمتهم الفطــرة عــنهم، وإذا ثبــت أنــه تلزمــه عــن زوجتــه فتلزمــه عــن خــادم 
  خدمها، ألن نفقتها مستحقة عليه.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJ��;fא��c
����?��N%;א��A�>אج�زNY0��;fא��c
����?��N%;א��A�>אج�زNY0��;fא��c
����?��N%;א��A�>אج�زNY0��;fא��c
����?��N%;א��A�>אج�زNY0��;fא��c
����?��N%;א��A�>אج�زNY0��;fא��c
����?��N%;א��A�>אج�زNY0��;fא��c
����?��N%;א��A�>אج�زNY0��;fא��c
����?��N%;א��A�>אج�زNY0xxxxxxxx����  
، حلــديث )9(، خالفــا ألىب حنيفــة)8(وال يلزمــه إخراجهــا عــن عبيــده الكفــار

صــدقة الفطــر مــن رمضــان علــى كــل حــر أو  �ابــن عمــر: "فــرض رســول اهللا 
دل علـى اعتبـاره يف ، فقيـده باإلسـالم فـ)10(عبد، ذكر أو أنثى من املسـلمني"

زكـــاة الفطـــر طهـــرة  �الوجـــوب، وروى ابـــن عبـــاس قـــال: "فـــرض رســـول اهللا 

                                                

 ). 112)، الكافي (ص 1/296)، التفريع: (1/289) انظر: المدونة: (1(
يِھم بَِھا"صد أنه يدخل فيمن خوطب بقوله تعالى: ) لعله يق2(  .  "ُخذ ِمن أَْمَوالِِھم َصَدقَة تُطَھُِّرُھم َوتَُزكِّ
 ) في (م): زوجه، وفي (ر): عن الزوجة. 3(
 ). 12-111)، الكافي (ص 1/295)، التفريع: (1/292) انظر: المدونة: (4(
 ). 1/159)، مختصر القدوري: (51) انظر: مختصر الطحاوي (ص 5(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 6(
 ) عليھا: سقطت من (م). 7(
 ). 1/195)، التفريع: (1/290) انظر: المدونة: (8(
 ). 1/159)، مختصر القدوري: (51) انظر مختصر الطحاوي (ص 9(
 ) سبق تخريج الحديث. 10(
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، فـــأخرب عـــن علـــة فرضـــها )1(للصـــائم مـــن اللغـــو والرفـــث، وطعمـــا للمســـاكني"
والغــرض املــراد بــه، وأنــه خيــتص املســلمني فــانتفى وجوبــه عــن الكفــار، وألــا 

ملقصود باإلخراج، وألنه طهرة فال خترج إال عمن هو من أهلها، وإال تناقض ا
، وحكـم )2(حق يف مال طريقة القربة فلم جتب علـى العبـد الكـافر كاألضـحية

  األبوين والزوجة حكم العبد.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJxc
����
����?��AN%;א��A�>אج�زNY0xc
����
����?��AN%;א��A�>אج�زNY0xc
����
����?��AN%;א��A�>אج�زNY0xc
����
����?��AN%;א��A�>אج�زNY0xc
����
����?��AN%;א��A�>אج�زNY0xc
����
����?��AN%;א��A�>אج�زNY0xc
����
����?��AN%;א��A�>אج�زNY0xc
����
����?��AN%;א��A�>אج�زNY0������  

، وإمنـــا ميلكهـــم )3(وال شـــيء عليـــه يف عبيـــد عبيـــده؛ ألـــم ليســـوا عبيـــدا لـــه
خيرجــوا عــنهم ألن ملــك العبيــد غــري مســتق، بــاالنتزاع، وال علــى ســادام أن 

  وال يلزمهم أن خيرجوا عن أنفسهم؛ ألن نفقام على غريهم.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJxZf)Nd�Z8�
����������ز<��Aא�;%�Nא�$�
�xZf)Nd�Z8ز<��Aא�;%�Nא�$�
�xZf)Nd�Z8ز<��Aא�;%�Nא�$�
�xZf)Nd�Z8ز<��Aא�;%�Nא�$�
�xZf)Nd�Z8ز<��Aא�;%�Nא�$�
�xZf)Nd�Z8ز<��Aא�;%�Nא�$�
�xZf)Nd�Z8ز<��Aא�;%�Nא�$�
�xZf)Nd�Z8ز<��Aא�;%�Nא�$�

، خالفــا ألىب )4(والعبــد بــني شــريكني أو شــركاء يلــزمهم إخــراج الفطــرة عنــه
فـرض صـدقة  �ملـا روي: "أنـه  )5( حنيفة يف قوله: إنـه ال شـيء علـى سـاداته
فعــم، وقــال: "أدوا صــدقة الفطــر  )6(الفطــر مــن رمضــان علــى كــل حــر وعبــد"

، وألنه حق يتبع النفقة، فلما كانت الزمة جلمـيعهم فكـذلك )7(عمن متونون"
الفطرة، وألنه من أهل الطهرة يلزم من ميلكه مؤونته فلزمته فطرته أصله املالك 

  الواحد.
  

                                                

الزك!!اة، ب!!اب: ص!!دقة الفط!!ر: )، واب!!ن ماج!!ه ف!!ي 2/262) أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الزك!!اة، ب!!اب: زك!!اة الفط!!ر: (1(
 ). 2/411)، والحاكم، وقال: على شرط البخاري (نصب الراية: (1/585(

 ) في (م): أصله اGضحية. 2(
 ). 113-112)، الكافي (ص 1/293) انظر: المدونة: (3(
 ). 112)، الكافي (ص 1/296)، التفريع: (1/289) انظر: المدونة: (4(
 ). 1/159) انظر: مختصر القدوري: (5(
 ) سبق تخريج الحديث.  6(
 ) سبق تخريج الحديث. 7(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJ-D���.��
�8�-)Nd�1>אج�NY0-D���.��
�8�-)Nd�1>אج�NY0-D���.��
�8�-)Nd�1>אج�NY0-D���.��
�8�-)Nd�1>אج�NY0-D���.��
�8�-)Nd�1>אج�NY0-D���.��
�8�-)Nd�1>אج�NY0-D���.��
�8�-)Nd�1>אج�NY0-D���.��
�8�-)Nd�1>אج�NY0xxxxxxxx����������
كــل واحـد أن خيــرج   )2(إخـراج الفطــرة عنـه فيلـزم )1(إذا ثبـت أن علـى مالكــه

بقــدر مــا ميلــك منــه؛ ألــا مؤونــة فأشــبهت النفقــة، وألن اخلدمــة ومنافعــه ملــا  
  كانت بينهم متوزعة على قدر امللك فكذلك الزكاة.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJxW�N%Oن��f��?.�MD��N5�W;F'�
  �������6א�$�
�'�f��?.�MD��N5�W;Fن��6xW�N%Oא�$�
�'�f��?.�MD��N5�W;Fن��6xW�N%Oא�$�
�'�f��?.�MD��N5�W;Fن��6xW�N%Oא�$�
�'�f��?.�MD��N5�W;Fن��6xW�N%Oא�$�
�'�f��?.�MD��N5�W;Fن��6xW�N%Oא�$�
�'�f��?.�MD��N5�W;Fن��6xW�N%Oא�$�
�'�f��?.�MD��N5�W;Fن��6xW�N%Oא�$�
علـى الســيد  )4(حـر خـالف، روي عـن مالـك أن )3(ويف العبـد الـذي نصـفه

بقدر ماله فيه من امللك، وال شيء على العبد يف نصـيبه احلـر، وروي عنـه أن 
علـــى الســـيد بقـــدر نصـــيبه، وعلـــى العبـــد بقـــدر حريتـــه، وهـــو قـــول حممـــد بـــن 
سلمة، وروي عنه أن على السيد إخراج مجيـع الصـاع، وال شـيء علـى العبـد، 

أىب حنيفـــــة ال شـــــيء علـــــى العبـــــد وال علـــــى  وهـــــو قـــــول عبـــــد امللـــــك، وعنـــــد
، ودليلنــا عليــه مــا قــدمناه يف العبــد بــني الشــريكني، وألنــه ملــك جلــزء )5(الســيد

علـى مالـك مجيـع  )6(من العبد فأشبه ملك اجلميع، وألنه حـق جيـب هللا تعـاىل
العبد عن العبد فوجب أن تلـزم ملالـك بعضـه بقـدر ملكـه كزكـاة التجـارة؛ فـإذا 

القــول بــأن علــى الســيد بقــدر ملكــه، وال شــيء علــى العبــد؛ ثبــت هــذا فوجــه 
ألن أحكــام الــرق أغلــب عليــه مــن أحكــام احلريــة بداللــة منــع شــهادته ومرياثــه 

، وسقوط احلج عنه فكـذلك يف الزكـاة، وألنـه نـاقص )7(ونقصان طالقه وحده
امللك؛ ألن كمال امللك ال يكون مع بقاء شيء من الرق فأشـبه العبـد، وألن  

ن مل خياطبه جبميع الزكاة عن نفسه ملعىن مينع وجوب البعض، فكـذلك كل م
يف الــبعض أصــله العبــد الغــين، ووجــه القــول بــأن علــى العبــد بقــدر مــا فيــه مــن 

                                                

 ) في (م): مالكه. 1(
 ) في (م): فيلزمه. 2(
 ). 112)، الكافي (ص 1/296)، التفريع: (1/289) انظر المدونة: (3(
 ) أن: سقطت من (م). 4(
 ). 1/159مع شرح الميداني: ( –) انظر: مختصر القدوري 5(
 (ر).  ) تعالى: سقطت من (ق)، و6(
 ) في (م): حدوده. 7(
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احلريـــــة اعتبـــــاره بالعبـــــد بـــــني شـــــريكني بعلـــــة أمـــــا يتقامســـــان اخلدمـــــة واملنـــــافع 
تابعــــة يف زكــــاة الفطــــر، وألن الفطــــرة  )1(املســــتحقة بامللــــك، فكــــذلك حكمــــه

للنفقــة، فلمــا كانــت النفقــة عليهمــا كــذلك الفطــرة بينهمــا؛ ووجــه القــول بــأن 
  مجيع الفطرة على السيد أنه حمبوس عليه بالرق كالذي يستغرقه الرق. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJxKK�2�I{و����p�8����@ن�وא��N@א�
  ���������Bوم�א�;%��AN?�א�$�
�א@��Nن�وא@��������p�8و}B�xKK�2�Iوم�א�;%��AN?�א�$�
�א@��Nن�وא@��������p�8و}B�xKK�2�Iوم�א�;%��AN?�א�$�
�א@��Nن�وא@��������p�8و}B�xKK�2�Iوم�א�;%��AN?�א�$�
�א@��Nن�وא@��������p�8و}B�xKK�2�Iوم�א�;%��AN?�א�$�
�א@��Nن�وא@��������p�8و}B�xKK�2�Iوم�א�;%��AN?�א�$�
�א@��Nن�وא@��������p�8و}B�xKK�2�Iوم�א�;%��AN?�א�$�
�א@��Nن�وא@��������p�8و}B�xKK�2�Iوم�א�;%��AN?�א�$�
ع واملبتــاع، واملبيــع بيعــا وتلــزم الفطــرة عــن العبــد املرهــون واملبيــع باخليــار للبــائ

فاســــدا قبــــل رده واألمــــة تبــــاع علــــى املواضــــعة قبــــل خروجهــــا، والعبــــد إذا قتــــل 
وحبس للقود على سادام؛ ألم على ملكهم مل يزل جبميع ما ذكرناه، ويف 
مــــا ذكرنــــاه، ويف البيــــع الفاســــد يــــرد إىل البيــــع الصــــحيح، إىل أن حيكــــم بــــرده  

  . )2(كالنفقة
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJO�kL$@אO�kL$@אO�kL$@אO�kL$@אO�kL$@אO�kL$@אO�kL$@אO�kL$@אxN%;א��A�>ج��6زN¦��2�xN%;א��A�>ج��6زN¦��2�xN%;א��A�>ج��6زN¦��2�xN%;א��A�>ج��6زN¦��2�xN%;א��A�>ج��6زN¦��2�xN%;א��A�>ج��6زN¦��2�xN%;א��A�>ج��6زN¦��2�xN%;א��A�>ج��6زN¦��2�����������

االعتبــار فيمــا خيــرج يف زكــاة الفطــر بغالــب قــوت البلــد الــذي هــو بــه، فمــن 
أي أصـــناف األقـــوات كـــان أخرجـــه حنطـــة، أو شـــعريا، أو ســـلتا، أو متـــرا، أو 

، أو زبيبــا، أو أقطــا، أو أي شــيء كــان، وإمنــا قلنــا: )3(أرزا، أو ذرة، أو دخنــا
فرض زكـاة الفطـر صـاعا مـن متـر أو  �ي: "أنه إنه خيرج هذه األجناس ملا رو 

، ويف حــديث )5(، وروي: "أدوا صــاعا مــن قمــح أو متــر")4(صــاعا مــن شــعري"
صــاعا مــن متــر  �أىب ســعيد: "كنــا خنــرج زكــاة الفطــر إذا كــان فينــا رســول اهللا 
، وإمنـا قلنـا: إن )6(أو صاعا من شعري أو صاعا من زبيب أو صاعا مـن أقـط"

: "أغنـــوهم عـــن الطلـــب يف هـــذا �أهــــل البلـــد لقولـــه  االعتبـــار بغالـــب قـــوت
                                                

 ) في (م): حكمھما. 1(
 ). 113-112)، الكافي (ص 293-1/289) في جملة ھذه اGحكام انظر: المدونة: (2(
 : حب معروف. -بضم الدال –) الدخن 3(
 ) سبق تخريج الحديث. 4(
 ) سبق تخريج الحديث. 5(
 ) سبق تخريج الحديث. 6(
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، وهــم ال يســتغنون عــن الطلــب إال بوجــود قــوم املــألوف هلــم، فــإذا )1(اليــوم"
ثبـــت ذلـــك فـــإن كـــان يقتـــات قـــوت أهـــل البلـــد أخـــرج منـــه، وإن كـــان يقتـــات 

 )2(أعلـــى منــــه اســــتحببنا لـــه أن خيــــرج ممــــا يأكلــــه ليواســـي الفقــــراء فيمــــا خيتــــاره
يفعــل جــاز، وكــان عليــه إخــراج غالــب قــوت أهــل البلــد، وإن   لنفســه، فــإن مل

كان يقتات أدىن منـه نظـر فـإن كـان لُعـدم أجـزأه أن خيـرج منـه؛ ألنـه ال يقـدر 
  على غريه، وإن كان لشح أخرج من غالب قوت بلده، واهللا أعلم.
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 ) سبق تخريج الحديث. 1(
 م)، و (ر): مما اختاره ) في (2(
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��������

��,
Fא��+<�n«�?)3א��x�aX4�W�8��,
Fא��+<�n«�?)3א��x�aX4�W�8��,
Fא��+<�n«�?)3א��x�aX4�W�8��,
Fא��+<�n«�?)3א��x�aX4�W�8��,
Fא��+<�n«�?)3א��x�aX4�W�8��,
Fא��+<�n«�?)3א��x�aX4�W�8��,
Fא��+<�n«�?)3א��x�aX4�W�8��,
Fא��+<�n«�?)3א��x�aX4�W�8))11((  

صرف الصدقة هلم هـم األصـناف الـذين تضـمنتهم واألصناف الذين جيب 
�m�m�m�m��t��s���r��q��t��s���r��q��t��s���r��q��t��s���r��q ، لقولـــــــــه تعـــــــــاىل:)2(آيـــــــــة الصـــــــــدقات

�����~��}��|��{��z��y���x��w��v��u�����~��}��|��{��z��y���x��w��v��u�����~��}��|��{��z��y���x��w��v��u�����~��}��|��{��z��y���x��w��v��u
¡¡¡¡llll)3(ـــا جهـــة صـــرفوال جيـــوز صـــرفها إىل غـــريهم، وأل ،)الصـــدقة،   )4

كمــا ال جتــوز الصــالة إىل جهــة ســوى جهــة الكعبــة؛ ألــا جهــة الصــالة، وال 
  .)5(خالف يف هذا

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������xد�א*.�م�CLVא�MD��A�>B��2א�S,xد�א*.�م�CLVא�MD��A�>B��2א�S,xد�א*.�م�CLVא�MD��A�>B��2א�S,xد�א*.�م�CLVא�MD��A�>B��2א�S,xد�א*.�م�CLVא�MD��A�>B��2א�S,xد�א*.�م�CLVא�MD��A�>B��2א�S,xد�א*.�م�CLVא�MD��A�>B��2א�S,xد�א*.�م�CLVא�MD��A�>B��2א�S,����������
وقســمتها علــى االجتهــاد مــن اإلمــام، وعلــى مــا يــراه مــن احلاجــة زاد علــى 

نقـص عنـه، اسـتغرق مجيـع األصـناف أو بعضـهم أو صـنفا واحـدا  )6(الثمن أم
يف قولــــــه: ال جيــــــوز االقتصــــــار علــــــى بعــــــض  )8(، خالفــــــا للشــــــافعي)7(مــــــنهم

يقهـــا يف مجـــيعهم؛ ألنـــه حـــق يتكـــرر يف املـــال كـــل األصـــناف الســـبعة ويلـــزم تفر 
حــول فلــم جيــب اعتبــار األصــناف فيــه كاجلزيــة، وألنــه ملــا مل يتعــني عليــه فــرض 
يف آحاد الصنف، بل جـاز أن يقتصـر علـى الواحـد واالثنـني والثالثـة، كـذلك 
ال يتعني يف مجيع األصناف، ألن آحاد الصنف حمل للصدقة كاجلملـة، وألنـه 

                                                

 ) عنوان فصل من (م). 1(
 ). 115-114)، الكافي (ص 1/297)، التفريع: (1/253) انظر: المدونة: (2(
 . 60) سورة التوبة، ا{ية: 3(
 ) في (ق): صروف. 4(
 ). 2/665)، المغنى: (51) انظر: اNجماع (ص 5(
 ) في (م): أو. 6(
 ). 115)، الكافي (ص 1/298ع: ()، التفري1/253) انظر: المدونة: (7(
 ). 71)، اNقناع (ص 1/71) انظر: اGم: (8(
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ه يف الصـــدقة، فجــــاز صـــرف مجيعهـــا إليـــه، وأن يأخــــذ صـــنف منصـــوص عليـــ
، األخبـــار عـــن )1(حبســـب االجتهـــاد كالعامـــل واملؤلفـــة واملقصـــود مـــن الظـــاهر

  ، وحتديد املأخوذ.)2(حملها الذي توضع فيه دون التمليك
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������xZfS@وא�I�;א��Ma$.xZfS@وא�I�;א��Ma$.xZfS@وא�I�;א��Ma$.xZfS@وא�I�;א��Ma$.xZfS@وא�I�;א��Ma$.xZfS@وא�I�;א��Ma$.xZfS@وא�I�;א��Ma$.xZfS@وא�I�;א��Ma$.����������

منـه؛ الفقري هو الذي جيد الشيء اليسري الذي ال يكفيه، واملسكني أحـوج 
، يف قولـه: إن املسـكني )4(أصال، خالفا للشـافعي )3(ألنه الذي ال ميلك شيئا

هــو الــذي معــه مــا ال يكفيــه، وإن الفقــري هــو الــذي ال شــيء لــه أصــال، وإمنــا 
قلنا: إن املسكني أحوج من الفقري؛ ألن االمسـني مـأخوذان مـن الُعـدم وانتفـاء 

ك وهــو شــدة احلاجــة الــيت األمــالك، إال أن املســكنة عبــارة عمــا زاد علــى ذلــ
يكســب صــاحبها اخلضــوع واالســتكانة، فلــذلك قلنــا: إنــه أحــوج مــن الفقــري، 

، يريــــد أن احلاجــــة )�m�m�m�m�̄�®��¬��«�̄�®��¬��«�̄�®��¬��«�̄�®��¬��«llll)5 ويوضـــح ذلــــك قولـــه عــــز وجـــل:
بلغــت بــه إىل أن لصــق بــالرتاب مــن غــري حائــل بينــه وبينــه، ومــا يذكرونــه مــن 

تســمية مقابــل مبــا ورد مــن  )7(�m�m�m�mf��e��d���cf��e��d���cf��e��d���cf��e��d���cllll:)6(قولــه تعــاىل
  :)8(الواحد لليسري بأنه فقري، وهو قول الشاعر

  أمــا الفقيــر الــذي كانــت حلوبتــه
  

  )9(وفـــق العيـــال فلـــم يتـــرك لـــه ســـبد  
  

والظـــاهر وارد علـــى ســـبيل الرمحـــة والتعطـــف، ومـــن متـــأخري أصـــحابنا مـــن 
يف  )11(، ووجــه ذلــك أــم)10(يقــول: إن الفقــري واملســكني امســان ملعــىن واحــد

                                                

 ) أي: من ظاھر آية التصديق. 1(
 ) في (م): المليك. 2(
 ). 114)، الكافي ( ص 1/297) انظر: التفريع: (3(
 ). 70)، اNقناع (ص 1/71) انظر: اGم: (4(
 .  16) سورة البلد، ا{ية: 5(
 (ق). ) تعالى: سقطت من 6(
 . 79) سورة الكھف، ا{ية: 7(
 ). 55) في (ر): وھو قول الشافعي، وھو خطأ إذ البيت للراعي النميري، وھو في ديوانه (ص 8(
 )). 2/483) السبد: يقولون: ماله سبد وH لبد أي: H قليل وH كثير (الصحاح: (9(
 ). 114)، الكافي (ص 1/297) انظر: التفريع: (10(
 ). 2/350للمواق: ( –واNكليل  ) انظر: التاج11(
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ا؛ ألن النــاس ال يفرقــون بــني القــول: فقــري ومســكني، ظــاهر االســتعمال هكــذ
  وما قلناه أوىل وأصح؛ ألن األصل يف اختالف األمساء أنه الختالف املعاين.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������x�C�Dن���D.�$א�x�C�Dن���D.�$א�x�C�Dن���D.�$א�x�C�Dن���D.�$א�x�C�Dن���D.�$א�x�C�Dن���D.�$א�x�C�Dن���D.�$א�x�C�Dن���D.�$א���������������
العاملون عليها جباا وسعاا يدفع إليهم اإلمام من الصدقة أجرة معلومة 

  بقدر عملهم.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ+C8�D,��;�^@א+C8�D,��;�^@א+C8�D,��;�^@א+C8�D,��;�^@א+C8�D,��;�^@א+C8�D,��;�^@א+C8�D,��;�^@א+C8�D,��;�^@א����x����x����x����x����x����x����x����x������������������������

املؤلفــة قلــوم كــان يف صــدر اإلســالم قــوم ممــن يظهــر اإلســالم يُــدفع إلــيهم 
شــيء مــن الصــدقة لينكــف غــريهم بانكفــافهم، وقــال قــوم مــن أصــحابنا: قــوم 
مـــن أصـــحابنا: قـــوم مســـلمون يـــرى أن يســـتألفهم ليقـــوي اإلســـالم يف قلـــوم 

ـــــالغوا يف النصـــــيحة للمســـــلمني واألول أقـــــوى وأوضـــــح، وقـــــد ســـــقطت  )1(ويب
اجــة إلــيهم حبمــد اهللا يف هــذا الوقــت، فــإن دعــت احلاجــة إلــيهم يف بعــض احل

  األوقات جاز أن يرد سهمهم.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ�,Nא��,Nא��,Nא��,Nא��,Nא��,Nא��,Nא��,Nא�����x����x����x����x����x����x����x����x����������������

، وهــو أن يشــرتي )3(يف فــك الرقــاب )�m�m�m�m�̀�_�̀�_�̀�_�̀�_llll)2 وقولـه عــز وجــل:
ــــا مــــن أمــــوال الصــــدقات فيعــــتقهم عــــن املســــلمني ويكــــون الــــوالء  اإلمــــام رقاب

_��_��_��_��mmmm ؛ ألن قولـــه:)5(م أـــم املكـــاتبونوخالفـــا لقـــول مـــن زعـــ )4(للمســـلمني
`̀̀̀llll)6( يقتضـــي رقبــــة كاملــــة، وألن مــــا صـــرف فيــــه مــــن أمــــوال الزكــــاة ،

إىل مكاتـب جـاز أن يعجـز  )7(يقتضي أن ال يكـون للغـين فيـه نفـع، وإذا دفـع

                                                

 ).  15)، الكافي (ص 1/298)، التفريع: (1/254) انظر: المدونة (1(
 . 60) سورة التوبة، ا{ية: 2(
 ) الرقاب: العبيد. 3(
 ). 114)، الكافي (ص 1/298)، التفريع: (1/257) انظر: المدونة: (4(
 )). 71وأصحاب الشافعي (انظر اNقناع (ص ))، 52) وھو قول أصحاب أبى حنيفة (انظر الطحاوي (ص 5(
 . 60) سورة التوبة، ا{ية: 6(
 ) في (م): وقع. 7(
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ويـــرق وتبطـــل كتابتـــه فيصـــري املـــال للســـيد، وألنـــه ال خيلـــو أن يعطـــي املكاتـــب 
لسيده، والغين ال جيوز دفع الصدقة إليـه، لنفسه، وذلك غري جائز؛ ألنه عبد 

  لسيد املكاتب وال حيصل النفع للمسلمني. )1(وألن الوالء يثبت
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������x.�ن���א�x.�ن���א�x.�ن���א�x.�ن���א�x.�ن���א�x.�ن���א�x.�ن���א�x.�ن���א���������������

يف غــري ســفه وال فســاد، ال جيــدون وفــاء وال  )2(الغــارمون هــم الــذين أدانــوا
قضـــاء، أو يكـــون معهـــم أمـــوال هـــي بـــإزاء ديـــوم، فيعطـــون مـــا يقضـــون بـــه 

فـــإن مل يكـــن هلـــم أمـــوال، وكـــان علـــيهم ديـــون فهـــم فقـــراء وغـــارمون  ديـــوم،
  فيعطون بالوصفني.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ��������7��6���1א��67���1א��67���1א��67���1א��67���1א��67���1א��67���1א��67���1אxxxxxxxx������� �
ويف سبيل اهللا الغزو واجلهاد يدفع من الصـدقة إىل ااهـدين مـا ينفقونـه يف 
غــــزوهم، أغنيــــاء كــــانوا أو فقــــراء، ويشــــرتي اإلمــــام مــــن بعــــض الصــــدقة خــــيال 

زو، وحكي عن أمحد بن حنبل: أن يف سبيل اهللا يعين: وسالحا وينفره ملن يغ
، ودليلنا: أن كل موضع ذكر فيه سـبيل اهللا، فـاملراد بـه الغـزو واجلهـاد )3(احلاج

فكذلك هاهنا؛ وألن دفع الصدقات إىل األصناف يكون على أحد وجهني: 
 ،إمــا حلاجتنــا إلــيهم كالعــاملني واملؤلفــة، أو حلــاجتهم إلينــا كــالفقراء والغــارمني

والوصفان معدومان يف احلاج؛ ألنا ال حنتاج إليه وال هو حمتاج إلينـا، والغـازي 
  حنن حمتاجون إليه.

��������
��������
��������

                                                

 ) في (م): ثبت. 1(
 ) أدانوا: ھو الرجل إذا استقرض. 2(
 ). 151) انظر: مسائل اNمام أحمد (ص 3(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJ��������1��S1א8?�א���S1א8?�א���S1א8?�א���S1א8?�א���S1א8?�א���S1א8?�א���S1א8?�א���Sא8?�א�����x����x����x����x����x����x����x����x����������������
ابــن الســبيل الغريــب املنقطــع بــه يــدفع إليــه مــن الصــدقة بقــدر كفايتــه، وإن  
كـــــان غنيـــــا ببلـــــده وال يلزمـــــه رده إذا صـــــار إىل بلـــــده، وال إخراجـــــه يف وجـــــوه 

  لصدقة.ا
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJ��������xNYh�
D8�"0�
D8�?.�A�>B�6'��1א�xNYh�
D8�"0�
D8�?.�A�>B�6'��1א�xNYh�
D8�"0�
D8�?.�A�>B�6'��1א�xNYh�
D8�"0�
D8�?.�A�>B�6'��1א�xNYh�
D8�"0�
D8�?.�A�>B�6'��1א�xNYh�
D8�"0�
D8�?.�A�>B�6'��1א�xNYh�
D8�"0�
D8�?.�A�>B�6'��1א�xNYh�
D8�"0�
D8�?.�A�>B�6'��1א�������������

إذا وجــد املســتحقون للزكــاة يف البلــد الــذي فيــه املــال واملالــك مل جيــز نقلهــا 
إىل غــريه، إال أنــه إذا نقلهــا ودفعهــا إىل فقــراء غــري بلــده مضــى ذلــك وأجــزأه، 
 وكذلك لو بلغ اإلمـام أن بـبعض البلـدان حاجـة شـديدة وقحطـا عظيمـا جـاز

، لقولـه )2(، خالفـا للشـافعي)1(له نقل شيء من الصدقة واملستحقة لغـريه إليـه
وألن  فعــــــــــــــــم )�mmmmu��t��s���r��qu��t��s���r��qu��t��s���r��qu��t��s���r��qllll)3تعــــــــــــــــاىل:

، ودفع احلاجة عن هؤالء األصناف، وذلـك )4(املقصود من الصدقة سد اخللة
ال خيــتص مبوضــع دون موضــع؛ وألنــه لــو حصــل يف البلــد فقــراء مــن غــري أهلــه 

هم، فـدل أن االعتبـار بوجـود الفقـراء وأهـل الصـدقات جلاز صرف الصدقة إلي
دون مواضــعهم، وألــا صــدقة صــرفها اهللا إىل اجلــنس املســتحق للزكــاة كمــا لــو 

   بلده.يففرقها 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJ��������xM.0"�ذ�A�>Bא��xNXxM.0"�ذ�A�>Bא��xNXxM.0"�ذ�A�>Bא��xNXxM.0"�ذ�A�>Bא��xNXxM.0"�ذ�A�>Bא��xNXxM.0"�ذ�A�>Bא��xNXxM.0"�ذ�A�>Bא��xNXxM.0"�ذ�A�>Bא��xNX��������

، خالفـــا )5(ال جيـــوز صـــرف زكـــاة الفطـــر، وال غريهـــا مـــن الزكـــوات إىل ذمـــي
دقة مــــــــن أغنيــــــــائكم وردهــــــــا يف : "خــــــــذ الصــــــــ)7(�، لقولــــــــه )6(ألىب حنيفــــــــة

                                                

 ).   115)، الكافي (ص 1/275)، التفريع: (1/245) انظر: المدونة: (1(
 ). 71اع (ص ) انظر: اNقن2(
 . 60) سورة التوبة، ا{ية: 3(
            : م!!ا خ!!M م!!ن النب!!ت (المص!!باح المني!!ر -بف!!تح الخ!!اء –: الفق!!ر والحاج!!ة، والخل!!ة -بف!!تح الخ!!اء وال!!Mم –) الخل!!ة 4(

 )). 181(ص 
 ).  1/298)، التفريع: (1/256) انظر: المدونة: (5(
لق!!!دوري: "H يج!!!وز أن ي!!!دفع الزك!!!اة إل!!!ى ذم!!!ى" )، وف!!!ي مختص!!!ر ا52) انظ!!!ر: مختص!!!ر الطح!!!اوي (ص 6(

)1/155 .( 
 : سقطت من (ق). �) 7(
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وهـــذه اإلضـــافة البـــد هلـــا مـــن اختصـــاص، وقـــد ثبـــت أنـــه مل يـــرد  ،)1(فقـــرائهم"
القبيلـة وال البلــد فعلــم أن املــراد بــه الــدين، واعتبــارا بســائر الزكــوات وبــالوثنيني، 

  وألنه ليس من أهل الطهرة كاملرتد. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJ��������xH{�"0�A�>Bא���Oود�
CLVא�?.xH{�"0�A�>Bא���Oود�
CLVא�?.xH{�"0�A�>Bא���Oود�
CLVא�?.xH{�"0�A�>Bא���Oود�
CLVא�?.xH{�"0�A�>Bא���Oود�
CLVא�?.xH{�"0�A�>Bא���Oود�
CLVא�?.xH{�"0�A�>Bא���Oود�
CLVא�?.xH{�"0�A�>Bא���Oود�
CLVא�?.������������

، خالفـــا )2(فـــدفع الصـــدقة إىل غـــين، وعنـــده أنــه فقـــري فـــال جيزيـــهإذا اجتهــد 
 )4(�m�m�m�ms���r��qs���r��qs���r��qs���r��qllll:)3(ألىب حنيفـة، وبعــض أصــحابنا لقولــه تعــاىل

ـــه:  اآليـــة فـــأخرب عـــن حملهـــا، فـــإذا صـــرفت لغـــريه كـــان األمـــر باقيـــا عليـــه، وقول
، وألــــا مل تصــــل إىل الفقــــراء فأشــــبه أن يعلــــم، وألن )5("فأردهــــا يف فقــــرائهم"

يــت وعمــارة القنــاطر واجلســور أوىل وأحــق مــن دفعهــا إىل غــين، فــإذا  تكفــني امل
كــان مــىت دفعهــا يف هــذه األشــياء ال جتزيــه كــان بــأن ال جيــزي ذلــك يف الغــين 
أوىل، واعتبــارا بــه إذا اجتهــد، مث بــان لــه أنــه دفعهــا إىل زنــديق أو مرتــد، وهــذا 

ه جيزيـه، وال شـيء عليـه إذا أُوِيلَ  تفريقها بنفسه، فأما إن َوِيل ذلك اإلمام فإنـ
  وال على اإلمام.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJ��������x+CL�;'�W.BD��?.�"0�A�>Bא���Oد�?.x+CL�;'�W.BD��?.�"0�A�>Bא���Oد�?.x+CL�;'�W.BD��?.�"0�A�>Bא���Oد�?.x+CL�;'�W.BD��?.�"0�A�>Bא���Oد�?.x+CL�;'�W.BD��?.�"0�A�>Bא���Oد�?.x+CL�;'�W.BD��?.�"0�A�>Bא���Oد�?.x+CL�;'�W.BD��?.�"0�A�>Bא���Oد�?.x+CL�;'�W.BD��?.�"0�A�>Bא���Oد�?.������������
ال جيـــوز دفعهـــا إىل مـــن يلـــزم رب املـــال نفقتـــه؛ ألـــم أغنيـــاء مبـــا يأخذونـــه، 
وجيوز دفعها إىل أقاربه الذين ال تلزمه مؤونتهم، ويكره له دفـع مجيعهـا إلـيهم، 

تفريقها غريه ليسلم من اهلوى وامليـل وحمبـة  فإن فعل جاز، ويستحب أن يوىل
  . )6(احملمدة والشكر

    
                                                

 ) سبق تخريج الحديث. 1(
 ). 116-115)، الكافي (ص 299-1/298) انظر: التفريع: (2(
 ) تعالى: سقطت من (ق). 3(
 . 60) سورة التوبة، ا{ية: 4(
 ) سبق تخريج الحديث. 5(
 ). 115)، الكافي (ص 299-1/298فريع: ()، الت1/156) انظر: المدونة: (6(
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11((�8�3Y4�WאBQ(��.?��1�4א��8�.3�3Y4�WאBQ(��.?��1�4א��8�.3�3Y4�WאBQ(��.?��1�4א��8�.3�3Y4�WאBQ(��.?��1�4א��8�.3�3Y4�WאBQ(��.?��1�4א��8�.3�3Y4�WאBQ(��.?��1�4א��8�.3�3Y4�WאBQ(��.?��1�4א��8�.3�3Y4�WאBQ(��.?��1�4א�3.�((  

واجبــــة علـــى مــــن نقـــره يف بالدنــــا مـــن الكفــــار وتعقـــد لــــه الذمــــة  )2(واجلزيـــة
��m�m�m�m��h��g��f��e��d��c��h��g��f��e��d��c��h��g��f��e��d��c��h��g��f��e��d��c، واألصـــل يف وجوـــا قولـــه تعـــاىل:)3(علينـــا

���i���i���i���illll)4(  مرائــه: "ادعهــم إىل شــهادة إذا بعــث جيشــا يقــول أل �وألنــه
أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا، فإن أجابوك فأعلمهم أن هلم ما للمسلمني 

  . )5(وعليهم ما عليهم، فإن أبوا فادعهم إىل اجلزية"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������x؟�)BQ�3אY^��?�x؟�)BQ�3אY^��?�x؟�)BQ�3אY^��?�x؟�)BQ�3אY^��?�x؟�)BQ�3אY^��?�x؟�)BQ�3אY^��?�x؟�)BQ�3אY^��?�x؟�)BQ�3אY^��?���������

وتؤخذ من الرجال األحرار البالغني، وال تؤخـذ مـن النسـاء وال الصـبيان وال 
�إىل قولـه: mmmmqp��o���n��mqp��o���n��mqp��o���n��mqp��o���n��m...��������llll:)7(ه عز وجللقول )6(العبد
�m�m�m�me��d��ce��d��ce��d��ce��d��cllll)8( ال جتـرى �، وذلك يف الرجال األحرار، وقال" :

ملعــاذ: "خــذ مــن كــل  )10(، وقولــه)9(اجلزيــة إال علــى مــن جــرت عليــه املواســي"
؛ )12(وال خالف أا ال جتب علـى الصـبيان فكـذلك النسـاء )11(حامل دينار"

                                                

 ) العنوان من (م). 1(
 ). 100) الجزية: ما يؤخذ من أھل الذمة (المصباح المنير ص 2(
 ).  168)، الرسالة (ص 1/364)، التفريع: (242-1/241) انظر: المدونة: (3(
 . 29) سورة التوبة، ا{ية: 4(
 ). 1/50ومسلم في اNيمان، باب: الدعاء إلى الشھادتين: ( )،2/108) أخرجه البخاري في أوائل الزكاة: (5(
 ). 168)، الرسالة (ص 1/364)، التفريع: (1/242) انظر: المدونة: (6(
 ) عز وجل سقطت من (م).  7(
 .29) سورة التوبة، ا{ية: 8(
 ). 2/123) موقوف على عمر، أخرجه من طريق زيد بن أسلم عن أبيه (تلخيص الحبير: 9(
 (م): قال.  ) في10(
)، والنس!!ائي ف!!ي الزك!!اة، ب!!اب: زك!!اة البق!!ر 2/234) أخ!!رج أب!!و داود ف!!ي الزك!!اة، ب!!اب: ف!!ي زك!!اة الس!!ائمة (11(

)، والترمذي في الزك!اة، ب!اب: م!ا ج!اء ف!ي زك!اة البق!ر: 1/576)، وابن ماجه في الزكاة، باب: صدقة (5/17(
 ). 3/446يخين (نصب الراية: )، وقال: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الش3/920(

 ).8/507)، المغني: (71) انظر: اNجماع (ص 12(
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ال جيــــري علــــيهم الســــيف بــــدليل أن لــــو ظهــــر  )1(ألن النســــاء والصــــبيان ممــــن
عليهم باحملاربة يف اجلهاد مل يقتلوا، وهذا هـو املعـىن الـذي أوجـب أخـذ اجلزيـة 
مــن الرجــال وهــو رفــع الســيف عــنهم وإقــرارهم يف بالدنــا، وكــذلك العبيــد هــم 

  آلة ونوع من األموال كاخليل وغريها.  
�وא�zzzzzzzz22JJJJJJJJ���������.3  ))22((فصلفصلN!�3.?�»����1�4אY^)��.�.3وא��N!�3.?�»����1�4אY^)��.�.3وא��N!�3.?�»����1�4אY^)��.�.3وא��N!�3.?�»����1�4אY^)��.�.3وא��N!�3.?�»����1�4אY^)��.�.3وא��N!�3.?�»����1�4אY^)��.�.3وא��N!�3.?�»����1�4אY^)��.�.3وא��N!�3.?�»����1�4אY^)��.FFFFFFFF33333333EEEEEEEExxxxxxxx  

وال مينع أهل الذمة من التقلب يف التجـارات والتشـاغل بالصـنائع والتعـرض 
للمكاسب؛ ألنه مل نعقد هلم الذمـة علـى أن منـنعهم مـن التكسـب والتصـرف 

  . )4(يف معاشهم اليت حييون ويؤدون اجلزية من فضلها
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������x�.3א���1�4א���«�MD��NU��_x�.3א���1�4א���«�MD��NU��_x�.3א���1�4א���«�MD��NU��_x�.3א���1�4א���«�MD��NU��_x�.3א���1�4א���«�MD��NU��_x�.3א���1�4א���«�MD��NU��_x�.3א���1�4א���«�MD��NU��_x�.3א���1�4א���«�MD��NU��_��������

م فيــه مل يتعــرض هلــم ومل نطــالبهم بعشــر وإذا اجتــروا يف البلــد أقــروا علــى املقــا
وال غريه؛ ألن عقد الذمة هلم يقتضي إباحة التصـرف يف موضـع إقـامتهم ومـا 

  . )5(يكون يف حكمه من البلدان
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������xW8�+���3א��
D�א��I{�"0��.3�1�4א��N«0ذא�אxW8�+���3א��
D�א��I{�"0��.3�1�4א��N«0ذא�אxW8�+���3א��
D�א��I{�"0��.3�1�4א��N«0ذא�אxW8�+���3א��
D�א��I{�"0��.3�1�4א��N«0ذא�אxW8�+���3א��
D�א��I{�"0��.3�1�4א��N«0ذא�אxW8�+���3א��
D�א��I{�"0��.3�1�4א��N«0ذא�אxW8�+���3א��
D�א��I{�"0��.3�1�4א��N«0ذא�אxW8�+���3א��
D�א��I{�"0��.3�1�4א��N«0ذא�א��������

وإن اجتــروا إىل غــري البلــد الــذي بــه مـــن أقــاليم اإلســالم وآفاقــه أخــذ مـــنهم 
ر بعـد أن حيصـل هلـم غرضـهم الـذي أرادوه مـن بيـع وشـراء، واألصـل فيـه العش
، )6(: "ليس على املسلمني عشور إمنا العشور على اليهود والنصارى"�قوله 

أخـذ مـن  -� –؛ ألن عمر بن اخلطـاب -� –وألنه إمجاع من الصحابة 
 ، ومضى عليه األئمة بعده ومل خيـالف عليـه، وألن عقـد الذمـة)7(القبط العشر

                                                

 ) في (ق): قال. 1(
 ) في (م): و (ر): باب. 2(
 ) العنوان من (م). 3(
 ).  217)، الكافي (ص 168)، الرسالة (ص 1/364) انظر: التفريع: (4(
 ).  218)، الكافي ( ص 168)، الرسالة (ص 1/365) انظر: التفريع: (5(
 ). 9/217) أخرجه البيھقي: (6(
 ). 9/210) أخرجه البيھقي: (7(



410 

مل يوجــب هلــم التقلــب يف بالدنــا وأقاليمنــا، فــإذا تصــرفوا فيهــا كــان هلــم حكــم 
  يزيد على تصرفهم يف بالدهم.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������xس��lא�MD���)BQאxس��lא�MD���)BQאxس��lא�MD���)BQאxس��lא�MD���)BQאxس��lא�MD���)BQאxس��lא�MD���)BQאxس��lא�MD���)BQאxس��lא�MD���)BQא��������
ال خالف أن اجلزيـة تؤخـذ مـن اليهـود والنصـارى، فأمـا اـوس فإـا تؤخـذ 

أجــــروا جمـــرى أهــــل الكتــــاب، واألصـــل فيــــه مــــا روى عبــــد  )2(؛ ألــــم)1(مـــنهم
، وروي: )4(قال: "سـنوا ـم سـنة أهـل الكتـاب" �: أنه )3(رمحن ابن عوفال

ــــــاب، خالفــــــا  )5(أخــــــذها مــــــن جمــــــوس هجــــــر" �"أنــــــه  وليســــــوا بأهــــــل الكت
لقولـــه: "ســنوا ـــم ســـنة أهــل الكتـــاب" فـــدل أنــه ال كتـــاب هلـــم؛  )6(للشــافعي

؛ ألـــم أهـــل  )7(وأصـــحابه �وألن الـــروم كانـــت إذا غلبـــت الفـــرس فـــرح هـــو 
غلبــت الفــرس فــرح املشــركون مــن قريـــش، ألــم ال كتــاب هلــم،  كتــاب، وإذا
: لوال أن أصحايب أخذوا اجلزيـة مـن اـوس مل آخـذها مـنهم؛ )8(وقال حذيفة

  ألم ليسوا أهل الكتاب.
  
  

                                                

، ني!ل 6/197، ف!تح الب!اري: 1/376، بداي!ة المجتھ!د: 71) وھو أم!ر مجم!ع علي!ه أيض!ا (انظ!ر: اNجم!اع ص 1(
 ).  8/57اGوطار: 

 ) في (م): بأنھم. 2(
العش!!رة، اس!!لم ق!!ديما، ومناقب!!ه  ب!!ن عب!!د الح!!ارث ب!!ن زھ!!رة القرش!!ي الزھ!!رى أح!!د عب99د ال99رحمن ب99ن ع99وف:) 3(

 ). 348شھيرة، ومات سنة اثنين وثMثين، وقيل غير ذلك (تقريب التھذيب ص 
) أخرجه البزار في مسنده والدارقطني، وقال البزار: ھذا حديث قد رواه جماعة عن جعفر عن أبيه ل!م يقول!وا 4(

ل اب!!ن عب!!د الب!!ر: ح!!ديث منقط!!ع ع!!ن ج!!ده، وج!!ده ھ!!و عل!!ي ب!!ن الحس!!ين، وھ!!و مرس!!ل، وروى ف!!ي الموط!!أ، ق!!ا
 ). 3/429(نصب الراية: (

 ). 4/62) أخرجه البخاري في الجزية، باب: الجزية والموادعة: (5(
 ). 277) فقد قال الشافعي: إنھم أھل الكتاب (انظر مختصر المزنى ص 6(
ث حس!ـن غري!ـب، )، وقـ!ـال: ھ!ذا ح!دي5/230) أخرجه الترمذي في تفسيـر القـرآن، باب: م!ن س!ورة ال!روم (7(

 ). 1/304وأخرجه أحمد: (
، حليف اGنصـار، صحابي جليل من السابقين، أبوه صحابي أيضا، استش!ھد بأح!د، حذيفة بن اليمان العبسي) 8(

 ).  1/32، الشذرات: 154ومات حذيفة في أول خMفة على سنة ست وثMثين (تقريب التھذيب ص 
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������x��;fא������MD���)BQאx��;fא������MD���)BQאx��;fא������MD���)BQאx��;fא������MD���)BQאx��;fא������MD���)BQאx��;fא������MD���)BQאx��;fא������MD���)BQאx��;fא������MD���)BQא��������
 )1(وتؤخـــذ اجلزيـــة مـــن مجيـــع الكفـــار مـــن أهـــل الكتـــاب واـــوس والصـــابئة

يف  )3(خالفـــا للشـــافعي) 2(والثـــريان وغـــريهم إال املرتـــد والزنـــديقوعبـــدة األوثـــان 
مـن أهـل الكتـاب واـوس، ألنـه كـافر معلـن بكفـره  )4(إـا ال تؤخـذ إال :قوله

 )5(مل يتحــــرم حبرمــــة اإلســــالم فأشــــبه الكتــــايب؛ والعــــرب والعجــــم وبنــــو تغلــــب
mmmm��m��m��m��m ، لقولـــــه تعـــــاىل:)7(، خالفـــــا للشـــــافعي)6(وغـــــريهم يف ذلـــــك ســـــواء

���n���n���n���nq��p��oq��p��oq��p��oq��p��ollll)8(  اآليـــــة؛ وألن الشـــــرك قـــــد مشلهـــــم فـــــال اعتبـــــار
  بأنسام.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ��������x�.3�1�4א��?.�+D�4�?2�Ox�.3�1�4א��?.�+D�4�?2�Ox�.3�1�4א��?.�+D�4�?2�Ox�.3�1�4א��?.�+D�4�?2�Ox�.3�1�4א��?.�+D�4�?2�Ox�.3�1�4א��?.�+D�4�?2�Ox�.3�1�4א��?.�+D�4�?2�Ox�.3�1�4א��?.�+D�4�?2�O��������

ومن أسلم من أهل الذمة قبل متام احلول أو بعـد، أو بعـد أحـوال مل يؤخـذ 
�mmmm���t��s���t��s���t��s���t��s، ولقولـه تعـاىل:)10(، خالفـا للشـافعي)9(مبا بقي عليـه مـن جزيـة

|��{��z��y���x��w����v��u|��{��z��y���x��w����v��u|��{��z��y���x��w����v��u|��{��z��y���x��w����v��ullll )11( قولـــــــــه عليـــــــــه الصـــــــــالة ، و
، وألنــه مــأخوذ منــه علــى وجــه الصــغار )12(والســالم: "اإلســالم جيــب مــا قبلــه"

واإلذالل بشــرط اإلقامــة علــى الكفــر، فــإذا زال الكفــر باإلســالم وجــب زوالــه، 
  ألن إذالل املسلم وإصغاره غري جائز. 

                                                

إنھا تعبد الكواك!ب ف!ي الب!اطن، وتنس!ب إل!ى النص!رانية ف!ي  ار يقال:: لقب يطلق على طائفة من الكفالصابئة) 1(
 الظاھر. 

 ). 168)، الرسالة (ص 1/363)، التفريع: (1/241) انظر: المدونة: (2(
 ). 277) انظر: مختصر المزنى (ص 3(
 ) إH: سقطت من (م). 4(
قاسط بن ھنب ب!ن قص!ى ب!ن دعم!ى  : نسبة إلى تغلب، وھي قبيلة معروفة، وھي تغلب بن وائل بنبنو تغلب) 5(

 ). 3/57بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان (اGنساب 
 ). 218-217)، الكافي (ص 1/241) انظر: المدونة: (6(
 ). 278) انظر: مختصر المزنى (ص 7(
 . 29) سورة التوبة، أHية: 8(
 ). 1/363)، التفريع : (1/242) انظر: المدونة: (9(
 ). 180انظر: اNقناع (ص  )10(
 . 38) سورة اGنفال، ا{ية: 11(
 ). 9/354)، والطبراني ورجالھما ثقات (مجمع الزوائد: 4/199) أخرجه أحمد: (12(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJ��������xو�1�4א���ق�n�3�1�4א��MD���)BQא��
,�6xو�1�4א���ق�n�3�1�4א��MD���)BQא��
,�6xو�1�4א���ق�n�3�1�4א��MD���)BQא��
,�6xو�1�4א���ق�n�3�1�4א��MD���)BQא��
,�6xو�1�4א���ق�n�3�1�4א��MD���)BQא��
,�6xو�1�4א���ق�n�3�1�4א��MD���)BQא��
,�6xو�1�4א���ق�n�3�1�4א��MD���)BQא��
,�6xو�1�4א���ق�n�3�1�4א��MD���)BQא��
,�6��������
، )1(أربعة دنانري، وعلـى أهـل الـورق أربعـون درمهـاوقدرها على أهل الذهب 

ــــن اخلطــــاب )2(خالفــــا ألىب حنيفــــة والشــــافعي فرضــــها  -� –؛ ألن عمــــر ب
، ومل ينكر عليه أحد، )4(هذا املقدار على أهل الذمة حبضرة الصحابة )3(على

بـل اســتجابوا لـه وصــوبوا رأيـه، وإن كــان فــيهم مـن يضــعف عنـه خفــف عــنهم 
  جتهاد.؛ ألنه على اال)5(منه

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJ��������+C�D���?.ض�N{�+<�1F5�?���)BQ�3אY^�+C�D���?.ض�N{�+<�1F5�?���)BQ�3אY^�+C�D���?.ض�N{�+<�1F5�?���)BQ�3אY^�+C�D���?.ض�N{�+<�1F5�?���)BQ�3אY^�+C�D���?.ض�N{�+<�1F5�?���)BQ�3אY^�+C�D���?.ض�N{�+<�1F5�?���)BQ�3אY^�+C�D���?.ض�N{�+<�1F5�?���)BQ�3אY^�+C�D���?.ض�N{�+<�1F5�?���)BQ�3אY^���������x�'دg8�6x�'دg8�6x�'دg8�6x�'دg8�6x�'دg8�6x�'دg8�6x�'دg8�6x�'دg8�6��������
وإمنا قلنا: إنه ال يؤخذ منهم إال بعد أن حصل هلم الغرض الـذي يريـدون؛ 

والتجــارة فيهــا، فــإذا مل  )6(ألن اآلخــذ إمنــا هــو النتفــاعهم بالتقلــب يف بالدنــا
خوذ هـو منسـوب ينتفعوا كان ما يؤخذ منهم للمشي والسعي فقط، وألن املـأ

  إىل بيعهم ال إىل رؤوس أمواهلم، وذلك يوجب أال يؤخذ إال بعد بيعهم.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJ��������xA
��������0ذא�د�DYא�.Nא�א���gد'���6א���aSא��א5
0xAذא�د�DYא�.Nא�א���gد'���6א���aSא��א5
0xAذא�د�DYא�.Nא�א���gد'���6א���aSא��א5
0xAذא�د�DYא�.Nא�א���gد'���6א���aSא��א5
0xAذא�د�DYא�.Nא�א���gد'���6א���aSא��א5
0xAذא�د�DYא�.Nא�א���gد'���6א���aSא��א5
0xAذא�د�DYא�.Nא�א���gد'���6א���aSא��א5
0xAذא�د�DYא�.Nא�א���gد'���6א���aSא��א5

، خالفـــــا )7(وإذا اختلفــــوا مـــــرارا يف الســـــنة أخــــذ مـــــنهم العشـــــر يف كــــل مـــــرة
تفـــاع يف قـــوهلم: إنـــه يؤخـــذ مـــنهم مـــرة يف الســـنة؛ ألن االن )8(للشافعــــي وغـــريه

حاصل هلم يف املرة الثانية والثالثة كحصوله يف األوىل، فوجب أن يؤخذ منهم 
مــرة كــل مــرة انتفعــوا بالســعي فيهــا؛ وألن املعــىن يف أخــذ العشــر لتبســطهم يف 
بــــالد اإلســــالم وانتفــــاعهم بالتجــــارات وحفــــظ الطــــرق هلــــم وحراســــة أمــــواهلم، 

بتكـــرار اخـــتالفهم  وذلــك حمتـــاج إليـــه يف كـــل مـــرة، فوجـــب أن يتكـــرر املـــأخوذ
                                                

 ).  168)، الرسالة (ص 1/363)، التفريع: (241-1/240) انظر: المدونة: (1(
 ). 277)، مختصر المزنى (ص 4/143) انظر: مختصر القدوري: (2(
 ) على سقطت من (ق).3(
 ). 9/195) البيھقي: (4(
 ) منه سقطت من (م). 5(
 ) في (م)، و (ر): بMد المسلمين. 6(
 ). 218)، الكافي (ص 168)، الرسالة (ص 1/364) انظر: التفريع: (7(
 ). 8/519، المغني: 277) وقاله أيضا الحنابلة (انظر مختصر المزنى ص 8(
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واإلقامة يف دارنا فلذلك يقـدر وقـت  )1(وفارق اجلزية؛ ألا مقدرة خبفر الذمة
  أخذها.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJ��������xZ.N!0�12¥"�א��@�NU$א���F'��)BQאxZ.N!0�12¥"�א��@�NU$א���F'��)BQאxZ.N!0�12¥"�א��@�NU$א���F'��)BQאxZ.N!0�12¥"�א��@�NU$א���F'��)BQאxZ.N!0�12¥"�א��@�NU$א���F'��)BQאxZ.N!0�12¥"�א��@�NU$א���F'��)BQאxZ.N!0�12¥"�א��@�NU$א���F'��)BQאxZ.N!0�12¥"�א��@�NU$א���F'��)BQא��������

ويؤخــذ مــنهم ممــا محلــوا إىل احلــرمني ممــا بالنــاس حاجــة إليــه مــن القــوت ومــا 
 )3(رتفــاق مــنهم وليكثــرليحصــل ألهــل احلــرمني ا )2(جيــرى جمــراه نصــف العشــر

  احلمل إليهم إذا علموا أن املؤونة ختفف عنهم ويرغبوا يف احلمل.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJ��������xN!�3.?�»���دא��אY^)��2�OxN!�3.?�»���دא��אY^)��2�OxN!�3.?�»���دא��אY^)��2�OxN!�3.?�»���دא��אY^)��2�OxN!�3.?�»���دא��אY^)��2�OxN!�3.?�»���دא��אY^)��2�OxN!�3.?�»���دא��אY^)��2�OxN!�3.?�»���دא��אY^)��2�O��������

؛ )4(ويؤخــذ مــن جتــار احلــرب مــا يؤخــذ مــن جتــار أهــل الذمــة ال يــزاد علــيهم
ألـــم كفـــار أخـــذ هلـــم األمـــان يف تقلـــبهم بالتجـــارة يف بـــالد اإلســـالم كأهـــل 

التقـــدير لإلمـــام، ووجهـــه أنـــه ال  )5(وقيـــل: إن العشـــر غـــري مقـــدر وإن الذمـــة،
حاجـــة بنـــا إىل تصـــرفهم يف بالدنـــا ولـــيس هلـــم ذمـــة توجـــب إبـــاحتهم ذلـــك، 
  فوجب أن يكون األمر فيه إىل اإلمام على ما يراه من املصلحة، واهللا أعلم. 

�@�@�  <<<<<<<<

                                                

 ) في (م): لحقن الدم. 1(
 ). 218)، الكافي (ص 168، الرسالة (ص 1/365انظر: التفريع: () 2(
 ) في (م): وليكثروا. 3(
 ). 218)، الكافي (ص 168)، الرسالة (ص 1/364) انظر: التفريع: (4(
 ) في (م): Gن. 5(
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<<<<<<<<
Ý^é’Ö]<h^jÒÝ^é’Ö]<h^jÒÝ^é’Ö]<h^jÒÝ^é’Ö]<h^jÒÝ^é’Ö]<h^jÒÝ^é’Ö]<h^jÒÝ^é’Ö]<h^jÒÝ^é’Ö]<h^jÒEEEEEEEE11111111DDDDDDDD<<<<<<<<

�m�m�m�m��u��u��u��u لقولـــه تعـــاىل: )2(صـــوم شـــهر رمضـــان فريضـــة واجبـــة علـــى األعيـــان
x��w��vx��w��vx��w��vx��w��vllll)3( بين اإلسـالم علـى مخـس ..." فـذكر -� –، وقوله" :

؛ وألنـه )5(، وقوله للذي سأله عـن اإلسـالم: "وصـوم رمضـان")4(صوم رمضان
  .)6(إمجاع

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������xن�:.��NCdل��Y
8�+D$א�xن�:.��NCdل��Y
8�+D$א�xن�:.��NCdل��Y
8�+D$א�xن�:.��NCdل��Y
8�+D$א�xن�:.��NCdل��Y
8�+D$א�xن�:.��NCdل��Y
8�+D$א�xن�:.��NCdل��Y
8�+D$א�xن�:.��NCdل��Y
8�+D$א���������
ـــه ثـــالث طـــرق وهـــي: الرؤيـــة، والشـــهادة، فـــإن مل يصـــل إىل  وللعلـــم بدخول

: �. فأمـــا الرؤيـــة فاألصـــل فيهـــا قولـــه )7(مـــال عـــدة شـــعبانواحـــد منهمـــا فإك
، وقولـــه: "ال تصـــوموا حـــىت تـــروا اهلـــالل، وال تفطـــروا حـــىت )8("صـــوموا لرؤيتـــه"

مظنـــون، فـــإذا  )10(، وألن الرؤيـــة حمققـــة مقطـــوع عليـــه، أو مـــا عـــداها)9(تـــروه"
  وجب الصوم باملظنون كان باملتحقق أوىل.

  
  

                                                

) الصيام لغة: اNمساك، وش!رعا: اNمس!اك ع!ن ش!ھوتي ال!بطن والف!رج، وم!ا يق!وم مقامھ!ا مخالف!ة للھ!وى ف!ي 1(
اعة المولى في جميع أجزاء النھار بنية، قبل الفجر أو مع!ه إن أمك!ن فيم!ا ع!دا زم!ن الح!يض والنف!اس وأي!ام ط

 ).  1/224، الشرح الصغير: 3/323اGعياد. (معجم مقاييس اللغة: 
 ).159)، الرسالة (ص 1/301)، التفريع: (174/ 1) انظر: المدونة: (2(
 . 185) سورة البقرة، ا{ية: 3(
 ق تخريج الحديث. ) سب4(
 ) سبق تخريج الحديث. 5(
 ). 5/126)، بداية المجتھد: (3/85) انظر المغنى: (6(
 ). 19/120، الكافي: ص 159)، الرسالة (ص 302-1/301)، التفريع: (1/174) انظر: المدونة: (7(
ي الص!يام، ب!اب: )، ومس!لم ف!2/229: "رأي!تم الھ!Mل..." (�) أخرجه البخاري في الص!وم، ب!اب: ق!ول النب!ي 8(

 ). 2/759وجوب صوم رمضان لرؤية الھMل (
 ) أخرجه البخاري ومسلم في نفس البواب والصفحات السابقة. 9(
 ) ما عداھا: سقطت من (م). 10(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������6�A
���������`�����gل��.:�نg�����`�xل��.:�نg�����`�xل��.:�نg�����`�xل��.:�نg�����`�xل��.:�نg�����`�xل��.:�نg�����`�xل��.:�نg�����`�xل��.:�نxא��CUد�Aو0<�2ل�א�$
6�Aא��CUد�Aو0<�2ل�א�$
6�Aא��CUد�Aو0<�2ل�א�$
6�Aא��CUد�Aو0<�2ل�א�$
6�Aא��CUد�Aو0<�2ل�א�$
6�Aא��CUد�Aو0<�2ل�א�$
6�Aא��CUد�Aو0<�2ل�א�$
6�Aא��CUد�Aو0<�2ل�א�$
، )2(، وإمجـــاع األمـــة عليـــه)1(األصـــل يف الشـــهادة واللـــزوم ـــا ورود األخبـــار

وإذا ثبت أا طريقة للعلم بدخول الشهر فأقل مـا جيـزئ منهـا شـهادة رجلـني 
، وال مـع الرجـال، )3(مسلمني حـرين عـدلني، وال يُقبـل فيهـا النسـاء بـانفرادهن

عتبـــار بكــون الســماء مصــحية أو متغيمـــة، وال العبيــد، وال عــدل واحــد، وال ا
  املستيقض. )4(وال بالنقل اخلاص أو

فإن مل يصل إىل الشهادة على الشرط الـذي وصـفناها أكمـل عـدة شـعبان 
  . )5(ثالثني يوما، مث صام وال يلتفت إىل قول املنجمني: أهل احلساب والعدد

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJxل��.:�نg���)}��6�/�Saא��Aد�Cdم�,��ل�
��WVوxل��.:�نg���)}��6�/�Saא��Aد�Cdم�,��ل�
��WVوxل��.:�نg���)}��6�/�Saא��Aد�Cdم�,��ل�
��WVوxل��.:�نg���)}��6�/�Saא��Aد�Cdم�,��ل�
��WVوxل��.:�نg���)}��6�/�Saא��Aد�Cdم�,��ل�
��WVوxل��.:�نg���)}��6�/�Saא��Aد�Cdم�,��ل�
��WVوxل��.:�نg���)}��6�/�Saא��Aد�Cdم�,��ل�
��WVوxل��.:�نg���)}��6�/�Saא��Aد�Cdم�,��ل�
��WVو��������
منا قلنا: إنـه ال يقبـل فيهـا النسـاء علـى وجـه؛ ألنـه حكـم يثبـت يف البـدن وإ

 )6(يطلع عليه الرجال غالبا فلم يقبل شـهادة النسـاء، كـالطالق والعتـق والقتـل
واحلـدود، وألن شـهادة النسـاء تقبـل مـع الرجـال فيمـا طريقـه املـال أو املقصـود 

لبـــا مـــن عيـــوب النســـاء منـــه املـــال، وبـــانفرادهم فيمـــا ال يطلـــع عليـــه الرجـــال غا
  ومسألتنا خارجة عن هذين. 

1FO1FO1FO1FO1FO1FO1FO1FOFFFFFFFF77777777EEEEEEEE��������zzzzzzzz44JJJJJJJJxل��.:�نg��MD��Aد�CUوط�,��ل�א�Nd4د����?.xل��.:�نg��MD��Aد�CUوط�,��ل�א�Nd4د����?.xل��.:�نg��MD��Aد�CUوط�,��ل�א�Nd4د����?.xل��.:�نg��MD��Aد�CUوط�,��ل�א�Nd4د����?.xل��.:�نg��MD��Aد�CUوط�,��ل�א�Nd4د����?.xل��.:�نg��MD��Aد�CUوط�,��ل�א�Nd4د����?.xل��.:�نg��MD��Aد�CUوط�,��ل�א�Nd4د����?.xل��.:�نg��MD��Aد�CUوط�,��ل�א�Nd4د����?.��������
األحــرار؛ ألن شــهادة غــري العــدول غــري مقبولــة،  )8(وإمنــا قلنــا ال يقبــل غــري

واحلريـــة مـــن شـــروط العدالـــة كاإلســـالم، وإمنـــا مل نفـــرق بـــني أن تكـــون الســـماء 

                                                

 ) سيأتي ذكر اGخبار التي وردت بالشھادة في رؤية ھMل رمضان. 1(
 ). 313، 311، 70/307وع: ()، المجم5/132) حكى اNجماع ابن رشد في بداية المجتھد: (2(
 ) في (م): Hنفرادھن. 3(
 ) أو سقطت من (م). 4(
)، 159)، الرس!الة ( ص 302-1/301)، التفري!ع: (175-1/174) في جملة أحكام الش!ھادة انظ!ر: المدون!ة: (5(

 ). 120الكافي (ص 
 ) والقتل: سقطت من (م). 6(
 ) الفصل: سقطت من (م). 7(
)8 .Hفي (م): إ ( 
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يــة مل تقبــل إن كانــت حم يف قولــه: )1(ىب حنيفــةمصــحية أو متغيمــة، خالفــا أل
فيه إال شهادة العدد املستفيض خربهم، وإن كانت متغيمة قبلت فيـه شـهادة 

ومل يفـرق، وألنـه  )2(: "فـإن شـهد ذوا عـدل فصـوموا وأفطــروا"�واحد، لقولـه 
قد حصل بشهادة عدلني، فوجب قبوهلما كما أو كانت متغيمة، وألنه معـىن 

والغـيم كسـائر  )3(؛ فـال يتعلـق شـرط االستفاضـة فيـه بالصـحوةيثبت بالشـهادة
  األشياء املشهود فيها.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJxلg<א��)}��MD��
���������Cdد�Aא��א5
����MD{(��א>gل�Cdxد�Aא��א5
����MD{(��א>gل�Cdxد�Aא��א5
����MD{(��א>gل�Cdxد�Aא��א5
����MD{(��א>gل�Cdxد�Aא��א5
����MD{(��א>gل�Cdxد�Aא��א5
����MD{(��א>gل�Cdxد�Aא��א5
����MD{(��א>gل�Cdxد�Aא��א5
: "صـوموا )4(�وإمنا قلنا: ال تقبـل شـهادة الواحــد؛ خالفـا للشـافعي لقولـه 

لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني، فإن شهد 
فثبـــت  )6(، فشـــرط العـــدد يف الشـــهر)5(عـــدل فصـــوموا وأفطـــروا وأنســـكوا"ذوا 

وجوبـه، وألنـه حكـم يثبـت يف البـدن فلـم يقبـل يف الشـهادة عليـه واحـد أصــله 
وإمنـا قلنـا: إن مـع  النكاح والطالق؛ وألا شـهادة علـى رؤيـة اهلـالل كـالفطر.

مــام : "فــإن حــال دونــه غ�عــدم الرؤيــة والشــهادة جيــب كمــال العــدد لقولــه 
، وألن األصـل )8(، وقوله: "فإن غم عليكم فاقـدروا لـه")7(فأمتوا العدة ثالثني"

دخــول رمضــان مــن طريــق مثلــه  )9(بقــاء شــعبان فــال ينتقــل عنــه إال بــأن يثبــت
  وليس إال الرؤية والشهادة.

                                                

 ). 164-1/163)، مختصر القدوري: (56ظر: مختصر الطحاوي (ص ) ان1(
)، والنس!ائي ف!ي الص!يام، 2/752) أخرجه أبو داود في الصوم، باب: شھادة رجلين عبى رؤية ھMل ش!وال: (2(

 ). 4/321)، وأحمد (4/107باب: قبول شھادة الرجل الواحد على ھMل شھر رمضان: (
 ) في (ق): الصحي. 3(
 من (ق). : سقطت �) 4(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 5(
 ) في (م): الشھود. 6(
)، والنسائي ف!ي الص!يام، 2/745) أخرجه أبو داود في الصوم، باب: من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثMثين (7(

)، والترم!ذي ف!ي الص!وم، ب!اب: 4/109باب: ذكر اHختMف على عمرو بن دينار في حديث اب!ن عب!اس في!ه (
 )، وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.  3/72الصوم لرؤية الھMل واNفطار له ( ما جاء أن

 ) سبق تخريج الحديث. 8(
 ) في (م): ثبت. 9(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������xل��.:�نg��6د�
��������,�ل��1�4א��Kaم�وא�$
د�g��6ل��.:�نx,�ل��1�4א��Kaم�وא�$
د�g��6ل��.:�نx,�ل��1�4א��Kaم�وא�$
د�g��6ل��.:�نx,�ل��1�4א��Kaم�وא�$
د�g��6ل��.:�نx,�ل��1�4א��Kaم�وא�$
د�g��6ل��.:�نx,�ل��1�4א��Kaم�وא�$
د�g��6ل��.:�نx,�ل��1�4א��Kaم�وא�$
د�g��6ل��.:�نx,�ل��1�4א��Kaم�وא�$
م والعدد لقوله: "من صـدق كاهنـا وإمنا قلنا: إنه ال اعتبار بقول أهل النجو 
، وألـم يثبتـون ذلـك مـن طريـق )1(أو منجما؛ فقـد كفـر مبـا أنـزل علـى حممـد"

خيالفون يف صحته وال يسلم هلم ثبوته، وألن صاحب الشرع قصر ذلك على 
  الرؤية والشهادة وإكمال العدة فلم جيز إثبات زيادة عليه.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ��������xم��F�6א����aא�xم��F�6א����aא�xم��F�6א����aא�xم��F�6א����aא�xم��F�6א����aא�xم��F�6א����aא�xم��F�6א����aא�xم��F�6א����aא�����
ل صوم من فرض ونفل وقضاء ونذر معني أو مسـتحق يف النية يف صحة ك

: "إمنـا �، لقولـه )3(، خالفا لزفر يف قولـه: إن رمضـان غـري حمتـاج نيـة)2(الذمة
: "ال صيام ملـن مل يبيـت الصـيام مـن �احلديث، وقوله  )4(األعمال بالنيات"

  فعم، وألنه صوم شرعي فأشبه سائر الصيام.   )5(الليل"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJم���Fم�'���א���Fم�'���א���Fم�'���א���Fم�'���א���Fم�'���א���Fم�'���א���Fم�'���א���Fא����'xNK;א��
$8xNK;א��
$8xNK;א��
$8xNK;א��
$8xNK;א��
$8xNK;א��
$8xNK;א��
$8xNK;א��
$8����

ـــــواع الصـــــيام ـــــة بعـــــد الفجـــــر لشـــــيء مـــــن أن ، خالفـــــا ألىب )6(وال جتـــــزئ الني
ــــذر  )7(حنيفـــة يف إجازتـــه ذلـــك فيمـــا يتعلـــق بوقـــت معـــني كصـــوم رمضـــان والن

ـــه  )9(إجازتـــه ذلـــك )8(املؤقـــت، وللشـــافعي يف النفـــل دون الفـــرض، ودليلنـــا قول
ه صــوم شــرعي فعــم، وألنــ )10(: "ال صــيام ملــن مل يبيــت الصــيام مــن الليــل"�

                                                

) بلف!ظ: "م!ن أت!ى حائض!ا أو ام!رأة ف!ي دبرھ!ا أو 1/242) أخرجه الترمذي في باب: كراھية إتيان الحائض: (1(
عيسى: H نعرف ھذا الحديث إH م!ن ح!ديث حك!يم اGث!رم، ع!ن  كاھنا، فقد كفر بما أنزل على محمد"، قال أبو

 أبى تميمة، عن أبى ھريرة. 
 ). 159)، الرسالة (ص 1/303)، التفريع: (188، 1/183) انظر: المدونة: (2(
 ).1/163) اللباب في شرح مختصر القدوري: (3(
 ) سبق تخريج الحديث في الصفحة.  4(
)، والنس!ائي ف!ي الص!يام، ب!اب: ذك!ر اخ!تMف 2/823اب: الني!ة ف!ي الص!يام: ( ) أخرجه أبو داود ف!ي القي!ام، ب!5(

)، 1/542)، وابن ماجه في الصيام، باب: ما جاء في فرض الصوم م!ن اللي!ل (4/166الناقلين لخبر حفصة: (
)، أخرج!ه الح!اكم، وق!ال: ص!حيح عل!ى 3/108والترمذي في الصوم، باب: H صيام لمن لم يعزم م!ن اللي!ل: (

 ).  2/423الشيخين (نصب الراية: شرط 
 ). 159)، الرسالة (ص 1/303) انظر: التفريع: (6(
 ). 1/163)، مختصر القدوري: (53) انظر: مختصر الطحاوي (ص 7(
 ). 560)، مختصر المزنى (ص 2/95) اGم: (8(
 ) ما بين قوسين سقط من (م). 9(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 10(



418 

فأشـــبه النـــذر والقضـــاء والنفـــل، وألـــا عبـــادة مـــن شـــرطها النيـــة، فوجـــب أال 
يتــأخر عــن بعــض زماــا أصــله الصــالة واحلــج، وألــا نيــة ابتــدأت بعــد مضــي 
جــزء مــن النهــار أصــله بعــد الــزوال، وألن كــل مــا ال يكــون الصــائم صــائم إال 

منه أصله اإلمساك، بوجوده، فال يصح الصوم بعد مضي جزء من اليوم عريا 
وألن النيـــــة أحـــــد ركـــــين الصـــــيام فاختصـــــت بإحـــــدى جنســـــى الزمـــــان أصـــــله 
اإلمساك، وعلى الشافعي خاصة أن النهار لو كان زمانا تصح فيه نية لصيام 
النفل لصحت فيـه نيـة الفـرض اعتبـارا بالليـل، وألـا عبـادة مـن شـرطها النيـة، 

  صالة.فلم خيتلف فرضها ونفلها يف وقت النية أصله ال
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJxن�:.��NCd���2Q���'�?.xن�:.��NCd���2Q���'�?.xن�:.��NCd���2Q���'�?.xن�:.��NCd���2Q���'�?.xن�:.��NCd���2Q���'�?.xن�:.��NCd���2Q���'�?.xن�:.��NCd���2Q���'�?.xن�:.��NCd���2Q���'�?.����

، خالفـــا ألىب حنيفـــة )1(إذا نــوى جلميـــع شـــهر رمضـــان مــن أول ليلـــة أجـــزأه
، وألنــه نيـة لصــوم يف زمــان )4(: "إمنـا المــرئ مــا نـوى")3(�قولــه  )2(والشـافعي

يصلح جنسه لنية الصوم ال يتخلل النية والعمل املنوى زمان ار فطـر فأشـبه 
  العشاء اآلخرة. )5(ألول من ليلته وقت املغرب أوإذا نوى اليوم ا
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJxc
����.?��g���4ل��.:�ن�و5
g���4��?.xcل��.:�ن�و5
g���4��?.xcل��.:�ن�و5
g���4��?.xcل��.:�ن�و5
g���4��?.xcل��.:�ن�و5
g���4��?.xcل��.:�ن�و5
g���4��?.xcل��.:�ن�و5
g���4��?.xcل��.:�ن�و5

وإذا ترآى الناس هالل رمضان فرآه رجل واحد لزمه صومه يف نفسه؛ ألنـه 
ملا لزمه بإخبار غريه عن رؤيته، وهي مطنونة لـه كـان بتيقنـه أوىل، وال خـالف 

مـــام قولـــه، فعليـــه أن خيـــرب يف ذلـــك، وإذا ثبـــت هـــذا فـــإن كـــان ممـــن يســـمع اإل
أداؤه، ولعــل غــريه أن يكــون قــد  )6(اإلمــام بــذلك؛ ألنــه حــق اهللا تعــاىل فيلزمــه

رآه فتكمل الشهادة، وإن كان فاسقا، أو عبدا، أو امرأة، أو غريها ال تعـرف 
                                                

 ). 159)، الرسالة (ص 1/303) انظر: التفريع: (1(
 ).  56)، مختصر المزنى (ص 53) انظر: مختصر الطحاوي (ص 2(
 : سقطت من (ق). �) 3(
 ) سبق تخريج الحديث. 4(
 ) في (ق): و. 5(
 ) في (م): فلزمه. 6(
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عدالته فليس عليه أن يعلم اإلمام؛ ألنه يضع من نفسه بغري فائـدة بـل يصـوم 
  . )1(لنفسه
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJل�06ذא�0ذא�0ذא�0ذא�0ذא�0ذא�0ذא�0ذא�g<�6���%א���م�א���4���3אO*א�
2$
�א*�6���%Oא���م�א���4���3א>gل�2$�6
�א*�6���%Oא���م�א���4���3א>gل�2$�6
�א*�6���%Oא���م�א���4���3א>gل�2$�6
�א*�6���%Oא���م�א���4���3א>gل�2$�6
�א*�6���%Oא���م�א���4���3א>gل�2$�6
�א*�6���%Oא���م�א���4���3א>gل�2$�6
�א*�6���%Oא���م�א���4���3א>gل�2$�6�����������������xc
�������WLDو5
�WLD��xcو5
�WLD��xcو5
�WLD��xcو5
�WLD��xcو5
�WLD��xcو5
�WLD��xcو5
�WLD��xcو5

تعمــــد اإلفطــــار يف اليــــوم الــــذي رأى اهلــــالل يف ليلتــــه وحــــده فعليــــه  )2(وإذا
القضــــاء والكفــــارة، وال اعتبــــار يف ذلــــك حبكــــم اإلمــــام بوجــــوب صــــيام ذلــــك 

، خالفــا ألىب حنيفــة يف قولــه: إنــه ال كفــارة عليــه إذا مل حيكــم اإلمــام )3(اليــوم
؛ ألنــه هاتــك حلرمــة يــوم عليــه يقينــا مــن رمضــان بــالفطر فيــه، فلزمتــه )4(بصـومه

الكفـــارة أصـــله اليـــوم الثالـــث، وألنـــه لزمتـــه الكفـــارة بفطـــره مـــع حكـــم احلـــاكم 
بوجوبــــه كــــان بــــأن يلزمــــه برؤيــــة نفســــه أوىل، وألنــــه حكــــم يلزمــــه بــــالفطر يف 

  رمضان، فلم يكن حلكم اإلمام اعتبارا فيه أصله القضاء.
�1FO�1FO�1FO�1FO�1FO�1FO�1FO�1FOzzzzzzzz1212JJJJJJJJx-U�6(�م�א�x-U�6(�م�א�x-U�6(�م�א�x-U�6(�م�א�x-U�6(�م�א�x-U�6(�م�א�x-U�6(�م�א�x-U�6(�م�א�����

وإذا مل يــر اهلــالل يف اليــوم التاســع والعشــرين مــن شــعبان والســماء مصــحية 
أو متغيمة، فإن الغد حمكوم عليه بأنـه مـن شـعبان، فـإن كـان هنـاك غـيم كـان 

، واملســـتحب أن )5(يـــوم شـــك إلمكـــان أن يكـــون الغـــيم هـــو املـــانع مـــن الرؤيـــة
ت أن اليــــوم مــــن رمضــــان يصــــبح اإلنســــان ممســــكا عــــن الطعــــام جلــــواز أن يثبــــ

بشــهادة فيســلم مــن أن يكــون قــد أكــل يف رمضــان، وإن كــان القضــاء الزمــا 
  على هذه الصفة.

عنــد بعــض أصــحابنا، وجيــوز عنــد  )6(ويكــره أن ينــوى صــومه تطوعــا تعمــدا
إذا مل يقصد به استقبال رمضان، وكذلك جيوز إذا وافق صـوما كـان  )7(مالك

                                                

 ).  120)، الكافي (ص 1/303)، التفريع: (175، 1/174) في جملة ھذه اGحكام انظر: المدونة: (1(
 م): إن. ) في (2(
 ). 1/301)، التفريع: (1/174) انظر: المدونة: (3(
 ). 1/163) انظر: اللباب في شرح مختصر القدوري: (4(
   .) انظر: المدونة5(
 ) تعمدا: سقطت من (م). 6(
 ). 1/294) في (م): عبد الملك، وھو كذلك عنده وكرھه ابن مسلمة (انظر شرح زروق على الرسالة: 7(
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نه من رمضان على طريق االحتياط، فـإن  يصومه، وال جيوز أن ينوي بصومه أ
صـامه علـى ذلـك،  )1(مل يكـن منـه كـان تطوعـا، فـإن كان منه فقـد أداه، وإن

  . )2(فال جيزئه مىت ثبت أنه من رمضان، وعليه قضاؤه
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJx���%��-Uم�(�م�א��X��EX�6x���%��-Uم�(�م�א��X��EX�6x���%��-Uم�(�م�א��X��EX�6x���%��-Uم�(�م�א��X��EX�6x���%��-Uم�(�م�א��X��EX�6x���%��-Uم�(�م�א��X��EX�6x���%��-Uم�(�م�א��X��EX�6x���%��-Uم�(�م�א��X��EX�6����

، خالفــا ملــن قــال: إنــه ال يصــح علــى )3(وإمنــا قلنــا: إن صــومه يصــح تطوعــا
: "ال يتقدمن أحدكم صوم رمضـان بيـوم وال بيـومني، إال أن �لقوله  )4(وجه

فعـــم؛ وألنـــه يـــوم مـــن ) 6(يصـــومه فليصـــم ذلـــك اليـــوم"  )5(يكـــون صـــوما كـــان
  شعبان فأشبه ما قبله.
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 ه إن.) في (م): فإن1(
 ). 120)، الكافي (ص 159)، الرسالة (ص 1/304)، التفريع: (1/182) انظر: المدونة: (2(
 ). 120)، الكافي (ص 160)، الرسالة (ص 1/304)، التفريع: (1/182) انظر: المدونة: (3(
 ). 2/343) انظر: تحفة الفقھاء: (4(
 ) كان: سقطت من (ق). 5(
)، ومس!لم ف!ي الص!يام، ب!اب: H2/230 H يتقدمن بصوم ي!وم أو ي!ومين: () أخرجه البخاري في الصوم، باب: 6(

 ).  2/762تقدموا رمضان بصوم يوم وH يومين: (
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJxW�N>�?.و�،-Uم�(�م�א��Xز��V4�?.�WVوxW�N>�?.و�،-Uم�(�م�א��Xز��V4�?.�WVوxW�N>�?.و�،-Uم�(�م�א��Xز��V4�?.�WVوxW�N>�?.و�،-Uم�(�م�א��Xز��V4�?.�WVوxW�N>�?.و�،-Uم�(�م�א��Xز��V4�?.�WVوxW�N>�?.و�،-Uم�(�م�א��Xز��V4�?.�WVوxW�N>�?.و�،-Uم�(�م�א��Xز��V4�?.�WVوxW�N>�?.و�،-Uم�(�م�א��Xز��V4�?.�WVو����
نه من شعبان وإمنا أجزنا أن يصام تطوعا للخرب الذي رويناه، والقياس؛ وأل

فصــح صــومه، أصــله إذا وافــق صــوما كــان يصــومه؛ وألن كــل يــوم مل يكــره أن 
يتطـــوع لصـــومه علـــى وجـــه مل يكـــره أن يتطـــوع بـــه علـــى وجـــه االبتـــداء، أصـــله 

 –: "أنـه )2(هو قول حممد بن مسلم والشـافعي )1(سائر األيام، ووجه الكراهة
، )5(تنـع أن يصـومهام )4(فعم، وألن عمارا ))3ى عن صيام يوم الشك" -�

  . )6("�وقال: "من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJx���%L.�?f)�vم�0ن�<�ن�.?��.:�ن،�و0ن��F)4ن��MD���Caא�x���%L.�?f)�vم�0ن�<�ن�.?��.:�ن،�و0ن��F)4ن��MD���Caא�x���%L.�?f)�vم�0ن�<�ن�.?��.:�ن،�و0ن��F)4ن��MD���Caא�x���%L.�?f)�vم�0ن�<�ن�.?��.:�ن،�و0ن��F)4ن��MD���Caא�x���%L.�?f)�vم�0ن�<�ن�.?��.:�ن،�و0ن��F)4ن��MD���Caא�x���%L.�?f)�vم�0ن�<�ن�.?��.:�ن،�و0ن��F)4ن��MD���Caא�x���%L.�?f)�vم�0ن�<�ن�.?��.:�ن،�و0ن��F)4ن��MD���Caא�x���%L.�?f)�vم�0ن�<�ن�.?��.:�ن،�و0ن��F)4ن��MD���Caא�����

أن يصام على أنه إن كان من رمضان كـان إذا، فـإن مل يكـن  )7(وإمنا منعنا
علــيكم : "فــإن غــم -م � –، لقولــه )8(منــه كــان تطوعــا، خالفــا ألىب حنيفــة

؛ وألنـــه لـــو شـــك يف طلـــوع الفجـــر فصـــلى ركعتـــني )9(فـــأكملوا العـــدة ثالثـــني"
ينـوي مـا صــالة الصـبح إن كــان الفجـر قــد طلـع والتطــوع إن مل يكـن طلــع، 

  مث يثبت أنه صالمها بعد الفجر مل جيزئه ذلك، فكذلك صوم يوم الشك.
��������
��������

                                                

 ) في (م): الكراھية. 1(
 ). 74)، اNقناع (ص 56) انظر: مختصر المزنى (ص 2(
ئ!د إس!ناده ض!عيف؛ )، وف!ي الزوا1/527) أخرجه ابن ماجه في الصيام، باب: ما ج!اء ف!ي ص!يام ي!وم الش!ك: (3(

 Hتفاقھم على ضعف عبد هللا بن سعد المقبري. 
بن ع!امر ب!ن مال!ك العنيس!ي أب!و اليقض!ان م!ولى بن!ي مخ!زوم، ص!حابي جلي!ل، مش!ھور م!ن  عمار بن ياسر) 4(

 ).  408السابقين اGولين بدري، قتل مع علي بصفين سنة سبع وثMثين (تقريب التھذيب ص 
  ) أن يصومه: سقطت من (ق).5(
)، والنس!ائي ف!ي الص!يام، ب!اب: ص!يام 2/749) أخرجه أبو داود في الصوم، باب: كراھية ص!وم ي!وم الش!ك: (6(

)، والترم!ذي ف!ي 1/527)، وابن ماجه في الص!يام، ب!اب: م!ا ج!اء ف!ي ص!يام ي!وم الش!ك: (4/126يوم الشك: (
 حسن صحيح.  )، وقال الترمذي: حديث3/70الصوم، باب: ما جاء في كراھية صوم يوم الشك: (

 ) في (م): امتناع. 7(
 ). 2/343) انظر: تحفة الفقھاء: (8(
 ) سبق تخريج الحديث.9(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJx-Uل��.:�ن�(�م�א��Y
8�Aد�CUא��\L�`0ذא�x-Uل��.:�ن�(�م�א��Y
8�Aد�CUא��\L�`0ذא�x-Uل��.:�ن�(�م�א��Y
8�Aد�CUא��\L�`0ذא�x-Uل��.:�ن�(�م�א��Y
8�Aد�CUא��\L�`0ذא�x-Uل��.:�ن�(�م�א��Y
8�Aد�CUא��\L�`0ذא�x-Uل��.:�ن�(�م�א��Y
8�Aد�CUא��\L�`0ذא�x-Uل��.:�ن�(�م�א��Y
8�Aد�CUא��\L�`0ذא�x-Uل��.:�ن�(�م�א��Y
8�Aد�CUא��\L�`0ذא���������
الشــهادة يف يــوم الشــك برؤيــة اهلــالل عشــية األمــس، فقــد ثبــت  وإذا ثبتــت 

  :)1(كون ذلك اليوم من رمضان فال خيلو الناس من أربعة أحوال
إما أن يكون منهم من أكل ومن مل يأكل ومل ينو صـوما، أو مـن مل يأكـل 
وقد نوى التطوع، أو غـريه مـن الصـيام سـوى رمضـان، أو مـن مل يأكـل ونـوى 

  هم ال جيزئه وعليهم قضاؤه.بصومه االحتياط فكل
فأمـــا مـــن كـــان مـــنهم أكـــل؛ فألنـــه مل ميســـك ومل ينـــو فـــال جيزئـــه، وعليـــه أن 
يكف بقية يومه عن األكل؛ ألنه لو علم أن اليوم من رمضان مل يكن لـه أن 

  . )2(يأكل، وكل من هذه سبيله فعليه أن يكف إذا عرفه
رناه، وعليه قضاء ذلـك وأما من مل يأكل، ومل ينو فعليه إمساك اليوم ملا ذك

اليوم؛ خالفا لعبد امللك بن املاجشون وأمحد بن املعـذل يف قوهلمـا: إنـه جيـزؤه 
مل يعلـم  )3(صومه وال قضاء عليه، وإمنا قلنا ذلك ألنه مل ينو من الليل، وألنـه

به فيعتقد الصوم، وال يصح الصوم بغري نية من الليل، وال تكفيه نية اإلسالم 
الزمــان ــا؛ وألنــه مل ينــو هــذا الصــوم مــن ليلتــه فأشــبه إذا  دون تعيينهــا وقصــد

  نواه تطوعا.
وأما من نوى تطوعا فال جيزئـه أيضـا ألمـرين: أحـدمها أن نيـة رمضـان بـه مل 

أن رمضـــان عينـــه مســـتحقة لنفســـه، وال يصـــام عـــن غـــريه  )4(حتصـــل، واآلخـــر:
  وأما من صامه على الشك واالحتياط فقد ذكرناه. على وجه.

��������

                                                

 ). 160)، الرسالة (ص 1/32)، التفريع: (184-1/183) انظر: المدونة: (1(
 ) في (ق): عذره. 2(
 ) Gنه: سقطت من (م). 3(
 ) في (ق): اGخرى.  4(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1177JJJJJJJJxم�.?��.:�ن�)�NYh�6�Aد�CUא�xم�.?��.:�ن�)�NYh�6�Aد�CUא�xم�.?��.:�ن�)�NYh�6�Aد�CUא�xم�.?��.:�ن�)�NYh�6�Aد�CUא�xم�.?��.:�ن�)�NYh�6�Aد�CUא�xم�.?��.:�ن�)�NYh�6�Aد�CUא�xم�.?��.:�ن�)�NYh�6�Aد�CUא�xم�.?��.:�ن�)�NYh�6�Aد�CUא�������
وإن ثبتــت الشــهادة يف آخــر يــوم رمضــان أــم أهلــوا اهلــالل عشــية أمســه، 

؛ ألنـــه ثبـــت أن اليـــوم يـــوم الفطـــر وصـــومه غـــري )1(فـــإن النـــاس يفطـــرون لـــوقتهم
  جائز فهو كالليل وكأوقات احليض. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJ��������x؟W.�)�6ل�g<0ذא��{��א�
��������AgX�MDF��1א�$�
�0ذא��{��א>gل�W.�)�6؟�AgX�MDF��1�xא�$�
�0ذא��{��א>gل�W.�)�6؟�AgX�MDF��1�xא�$�
�0ذא��{��א>gل�W.�)�6؟�AgX�MDF��1�xא�$�
�0ذא��{��א>gل�W.�)�6؟�AgX�MDF��1�xא�$�
�0ذא��{��א>gل�W.�)�6؟�AgX�MDF��1�xא�$�
�0ذא��{��א>gل�W.�)�6؟�AgX�MDF��1�xא�$�
�0ذא��{��א>gل�W.�)�6؟�AgX�MDF��1�xא�$�
ة العيــد فينظــر، فــإن كــان قبــل الــزوال صــليت وإن كــان بعــده مل فأمــا صــال

، وإمنـا قلنـا: إـا تصـلى إذا كـان قبـل )2(تصل، ال يف بقيـة اليـوم، وال مـن الغـد
الزوال؛ ألن وقتها باق؛ ألنه ما بني ضحوة إىل الزوال، وإمنا قلنا: إنه إذا كان 

مل يصلها وال أحد  �، وألن النيب )3(بعد الزوال مل يصلوا لإلمجاع على ذلك
ــــا: ال تصــــلى مــــن الغــــد ــــزوال، وإمنــــا قلن ، خالفــــا )4(مــــن األئمــــة بعــــده بعــــد ال

، فلم يقض فيه صالة العيد كالثالـث )6(، ألنه غري يوم عيد)5(للشافعي وأمحد
والرابــع، وألــا صــالة مســنونة، فخــروج وقتهــا مســقط هلــا كــالوتر والكســوف، 

تهـا أقـرب كانـت بـأن تصـلى مـن الغـد وألا لن تصل بعد الزوال، وهـو إىل وق
  أوىل؛ ألنه من وقتها أبعد.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1919JJJJJJJJ��������xא��C'ن�4و�.?��.:�ن���$d�?.م��)�NYhل�g<0ذא��{��אxא��C'ن�4و�.?��.:�ن���$d�?.م��)�NYhل�g<0ذא��{��אxא��C'ن�4و�.?��.:�ن���$d�?.م��)�NYhل�g<0ذא��{��אxא��C'ن�4و�.?��.:�ن���$d�?.م��)�NYhل�g<0ذא��{��אxא��C'ن�4و�.?��.:�ن���$d�?.م��)�NYhل�g<0ذא��{��אxא��C'ن�4و�.?��.:�ن���$d�?.م��)�NYhل�g<0ذא��{��אxא��C'ن�4و�.?��.:�ن���$d�?.م��)�NYhل�g<0ذא��{��אxא��C'ن�4و�.?��.:�ن���$d�?.م��)�NYhل�g<0ذא��{��א��������
وإذا رؤى اهلالل آخر يوم مـن شـعبان أو مـن رمضـان فهـو لغـده دون يومـه 
سواء كان قبـل الـزوال أو بعـده، فـإن كـان هـالل رمضـان مل يكـف النـاس عـن 

ألن اليوم من شعبان، وإن كان هالل شوال مضـوا علـى صـومهم،  ،)7(األكل

                                                

 ). 120-119(ص )، الكافي 1/302) انظر: التفريع: (1(
 ). 120-119)، الكافي (ص 1/302) انظر: التفريع: (2(
 ). 3/293)، نيل اGوطار: (2/366)، فنج الباري: (392-2/391) انظر: المغني: (3(
 ). 78)، الكافي (ص 1/302) انظر: التفريع: (4(
 ). 178)، مسائل اNمام أحمد (ص 58) انظر: مختصر المزنى (ص 5(
 يد. ) في (م): الع6(
 ). 120)، الكافي (ص 1/301) انظر: التفريع: (7(
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ألن اليــوم مــن رمضــان، وفــرق أبــو يوســف بــني أن يــرى قبــل الــزوال أو بعــده، 
، )2(، ورأيــت حنـوه البــن حبيــب)1(فجعـل رؤيتــه قبـل الــزوال لليـوم، وبعــده للغـد

: "إن األهلــة بعضــها أكــرب مــن بعــض، فــإذا رأيــتم -� –ودليلنــا قــول عمــر 
ل ـــــارا فـــــال تصـــــوموا وال تفطـــــروا، إال أن يشـــــهد رجـــــالن أمـــــا أهـــــاله اهلـــــال

، وألن رؤيته يوم الثالثني ال يوجب أن يكون ليومه أصـله إذا رؤى )3(باألمس
  بعد الزوال.

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

 ). 956) انظر: مختصر الطحاوي (ص 1(
 ). 2/392) ذكره الحطاب في مواھبه نقM عن مختصر الواضحة: (2(
 ). 4/313)، والبيھقي: (4/163)، وعبد الرزاق: (1/127) أخرجه ابن أبى شيبة: (3(
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��NUم�א��Fא��W�8��NUم�א��Fא��W�8��NUم�א��Fא��W�8��NUم�א��Fא��W�8��NUم�א��Fא��W�8��NUم�א��Fא��W�8��NUم�א��Fא��W�8��NUم�א��Fא��W�8��������

الصوم الشرعي: هو إمساك مجيع النهار بنيـة قبـل الفجـر أو معـه فيمـا عـدا 
نفـــاس، واإلغمـــاء واجلنـــون، واأليـــام الـــيت يصـــلى فيهـــا صـــالة زمـــان احلـــيض وال

  .)1(العيد
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������x��NUم�א��F4د���א�x��NUم�א��F4د���א�x��NUم�א��F4د���א�x��NUم�א��F4د���א�x��NUم�א��F4د���א�x��NUم�א��F4د���א�x��NUم�א��F4د���א�x��NUم�א��F4د���א���������

�m�m�m�m���g��f��e���g��f��e���g��f��e���g��f��e النهــار لقولــه تعــاىل: )2(وإمنــا قلنــا: إنــه إمســاك مجيــع أجــزاء
��i��h��i��h��i��h��i��h...llll... :إىل قولــــــــــــه��m�m�m�mt��s���r��q�����pt��s���r��q�����pt��s���r��q�����pt��s���r��q�����pllll)3( فألزمنــــــــــــا ،

  إىل الليل.  بإمتامه )4(اإلمساك مع طلوع الفجر، مث أمرنا
وإمنــا قلنــا بنيــة ملــا قــدمناه مــن الداللــة علــى أن النيــة شــرط يف مجيــع الصــيام 
فوجب أن تكون قبل أن يستحق الوقت للصيام، أو مع أولـه ليكـون الشـروع 

  ليها، وال جيوز تأخريها عن الفجر.عيف ذلك مقارنا هلا أو متقدما 
لالتفــاق علــى أن  وإمنــا شــرطنا أن يكــون فيمــا عــدا زمــان احلــيض والنفــاس

  . )5(احليض والنفاس مينعان أداء الصوم، وقد مضى ذلك يف كتاب احليض
وإمنــا شــرطنا أن يكــون يف حــال ال يقارــا إغمــاء وال جنــون؛ ألمــا يــؤثران 

، وإمنــا شــرطنا أن يكــون يف أيــام ال يصــلى )6(يف منــع األداء علــى مــا ســنذكره
  مها ال يصح مبثابة الليل.فيها العيد احرتازا من أيام العيد؛ ألن صو 

                                                

 ). 161-159)، الرسالة (ص 306-1/305ع: ()، التفري193-1/191) انظر: المدونة: (1(
 ) أجزاء: سقطت من (ق)، و (م). 2(
 . 187) سورة البقرة، ا{ية: 3(
 ) في (م): أمر. 4(
 ) تقدم. 5(
 ) في (ق): ما نذكره. 6(



426 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������x�L2L2D���)NULم�4(�م�א���Xאز��V�6x�L2L2D���)NULم�4(�م�א���Xאز��V�6x�L2L2D���)NULم�4(�م�א���Xאز��V�6x�L2L2D���)NULم�4(�م�א���Xאز��V�6x�L2L2D���)NULم�4(�م�א���Xאز��V�6x�L2L2D���)NULم�4(�م�א���Xאز��V�6x�L2L2D���)NULم�4(�م�א���Xאز��V�6x�L2L2D���)NULم�4(�م�א���Xאز��V�6��������
لقوله  )2(، خالفا ألىب حنيفة والشافعي)1(وجيوز للمتمتع صوم أيام التشريق

رخــص  �فعــم، وروى ابــن عمــر: "أنــه  )�m�m�m�mÜ��Û���Ú��Ù��ØÜ��Û���Ú��Ù��ØÜ��Û���Ú��Ù��ØÜ��Û���Ú��Ù��Øllll)3 تعــاىل:
ـــــــام  -إذا مل جيـــــــد اهلـــــــدى ومل يصـــــــم أيـــــــام العشـــــــر –للمتمتـــــــع  أن يصـــــــوم أي
وهـــذا كـــالنص، وألن كـــل يـــوم ال يصـــلى فيـــه صـــالة العيـــد، فـــإن  )4(التشـــريق"

  صومه يصح أصله سائر األيام.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������x���%���)NULم�4(�م�א���Xx���%���)NULم�4(�م�א���Xx���%���)NULم�4(�م�א���Xx���%���)NULم�4(�م�א���Xx���%���)NULم�4(�م�א���Xx���%���)NULم�4(�م�א���Xx���%���)NULم�4(�م�א���Xx���%���)NULم�4(�م�א���X����������

، )6(: "إــا أيــام أكــل وشــرب وبعــال")5(�ويكــره التطــوع بصــيامها لقولــه 
ة ال فأجراهـــا جمـــرى يـــوم العيـــد، وال جيـــوز اعتبـــار ذلـــك بـــاملتمتع؛ ألن الضـــرور 

  تعترب باالختبار.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJxWa����S.*א�n���2�OxWa����S.*א�n���2�OxWa����S.*א�n���2�OxWa����S.*א�n���2�OxWa����S.*א�n���2�OxWa����S.*א�n���2�OxWa����S.*א�n���2�OxWa����S.*א�n���2�O��������

والذي جيب اإلمساك عنـه، وحيكم بالفطر مىت اخنرم شـيء منـه هـو األكـل 
والشـــرب وإيصـــال شـــيء يـــتطعم إىل احللـــق مـــن أي املنافـــذ كـــان: مـــن مـــدخل 
الطعــام والشــراب، أو العــني، أو األذن، أو األنــف، أو مــا ينحــدر مــن الــدماغ 

بعــض هــذه املنافــذ، فمــىت وصــل شــيء مــن ذلــك إىل حلقــه،  بعــد وصــوله مــن
 )7(فإنه يفطر مثل أن بـالغ يف االستنشـاق فيصـل املـاء إىل حلقـه أو يستسـعط

ه يف صــماخه، أو يكتحــل بكحــل حــاد فيجــد طعــم ذلــك يف بــدهن أو يصــب
  حلقه.

                                                

 ). 127)، الكافي (ص 1/304)، التفريع: (1/187) انظر: المدونة: (1(
 ). 190-2/189)، اGم: (66) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 2(
 . 196) سورة البقرة، ا{ية: 3(
) من طريق يحيي بن سMم، وقال: ليس بالقوى وأصله في صحيح البخاري م!ن 2/186) أخرجه الدارقطني (4(

 ). 2/196حديث عروة عن عائشة، ونم حديث سالم عن أبيه، وھذا في حكم المرفوع (تلخيص الحبير: 
 : سقطت من (ق). �) 5(
 ). 56: باعل الرجال امرأته بعاH إذا Hعبھا (المصباح المنير ص ) بعال: يقال6(
 ). 277) في (م) يتسعط، والسعوط: فيما يصب في اGنف (المصباح المنير ص 7(
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وال ميــاع يف اجلــوف كاحلصــى والدرهـــم  )1(واختلــف فــيمن بلــع مــا ال يغــذي
يــل: إنــه مبثابــة الطعــام والشــراب يف وقــوع الفطــر بــه، وقيــل: ال ومــا أشــبهه، فق

  .)2(يقع الفطر به
، وال يفطــــر مــــا ال ميكــــن )3(واختلــــف يف احلقنــــة، والصــــحيح أــــا ال تفطــــر

، )4(االحرتاز منه كغبار الدقيق والرتاب، وما بني األسنان الذي يرتك مع الريق
  وما أشبه ذلك. 

يف قبــل أو دبــر، فمــىت حصــل وقــع الفطــر وممــا يلــزم اإلمســاك عنــه اإليــالج 
من غري مراعاة اإلنزال، وكـذلك إنـزال املـاء الـدافق، كـان بـوطء دون الفـرج أو 
عــن قبلــة أو جســة أو عبــث بيــد أو مداومــة نظــر أو فكــرة أو تــذكر ومــا أشــبه 

  ذلك من األسباب الداعية له.
ب استدعى وال يفطر باحتالم، وال مبا يرهقه ابتداء من اإلنزال من غري سب

ردة، وترك فسد الصوم احليض والنفاس، والا يإن أمكن وجود ذلك، ومم )5(به
النيــــة مــــن الليــــل واإلغمــــاء واجلنــــون قبــــل طلــــوع الفجــــر إذا دامــــا بــــه إىل بعــــد 

  .)6(طلوعه، وكذلك السكر فهذا مجهور من يف هذا الباب
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������xNUא#<�1وא��?����S.*4د���אxNUא#<�1وא��?����S.*4د���אxNUא#<�1وא��?����S.*4د���אxNUא#<�1وא��?����S.*4د���אxNUא#<�1وא��?����S.*4د���אxNUא#<�1وא��?����S.*4د���אxNUא#<�1وא��?����S.*4د���אxNUא#<�1وא��?����S.*4د���א������

عــن األكــل والشــرب لقولــه  )7(جيــب جبميــع النهــار وإمنــا قلنــا: إن اإلمســاك
فأمرنا باإلمساك عن  )�m�m�m�mt��st��st��st��sllll)8 إىل قوله... �m�m�m�m��a���`��a���`��a���`��a���`llllتعاىل: 

                                                

 ) في (م): يتغذى. 1(
 ). 127-126)، الكافي ( ص 1/308) انظر: التفريع: (2(
 لحقنة: حقنة الشرج. )، والمراد با126)، الكافي (ص 1/308) انظر: التفريع: (3(
 ) في (م): اGكل. 4(
 ) في (م): استدعاء. 5(
-160)، الرس!!الة (ص 309-1/305)، التفري!!ع: (186-1/184) ف!!ي جمل!!ة ھ!!ذه اGحك!!ام انظ!!ر: المدون!!ة: (6(

 ). 127-126)، الكافي (ص 162
 ) بجميع النھار: سقطت من (ق) و (ر). 7(
 . 187) سورة البقرة، ا{ية: 8(
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يوم عاشوراء: "مـن أكـل  �ذلك عند طلوع الفجر إىل دخوله الليل، ولقوله 
، وإمنا قلنا: إن وصول الطعام إىل احللـق )2(، واإلمجاع على ذلك)1(فليمسك"

يفطـــر التفـــاقهم علـــى أن وصـــوله مـــن مـــدخل الطعـــام أو  مــن أي املنافـــذ كـــان
الشـــرب يفطـــر، والِعلّـــة فيـــه وصـــول طعمـــه إىل احللـــق، فكانـــت ســـائر املنافـــذ 
مبنزلتــه واالتفــاق علــى منــع الصــائم مــن ذلــك، ولــو كــان الفطــر ال يقــع بــه مل 
يكن للمنع منه معين، وكـذلك اإلفطـار مبـا ال يغـذى وال ميـاع كاحلصـى وغـريه 

: أنـه لـو كـان )4(لقولـه )3(ت، وال معىن ملن منع ذلك مـن أصـحابنامن اجلامدا
  ذلك يفطر لكان يف عمده الكفارة؛ ألنا كذلك نقول.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������xم�Fא��
S;)ج�g)*4ن�א�MD��1��

�א��Fمxא�S;)ج�g)*4ن�א�MD��1��

�א��Fمxא�S;)ج�g)*4ن�א�MD��1��

�א��Fمxא�S;)ج�g)*4ن�א�MD��1��

�א��Fمxא�S;)ج�g)*4ن�א�MD��1��

�א��Fمxא�S;)ج�g)*4ن�א�MD��1��

�א��Fمxא�S;)ج�g)*4ن�א�MD��1��

�א��Fمxא�S;)ج�g)*4ن�א�MD��1��
������א�
 �، وألمـــره )5(وإمنـــا قلنـــا: إن اإليـــالج يفســـد الصـــوم لإلمجـــاع علـــى ذلـــك

اء والكفـــارة مـــن غـــري الســـائل عمـــن وقـــع علـــى أهلـــه يف ـــار رمضـــان بالقضـــ
  . )6(استفصال هل أنزل أو مل ينزل

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJ��������x�;U!א�n��.و�Z'�Lpא�/��Lא��MD��2زאد���Ox�;U!א�n��.و�Z'�Lpא�/��Lא��MD��2زאد���Ox�;U!א�n��.و�Z'�Lpא�/��Lא��MD��2زאد���Ox�;U!א�n��.و�Z'�Lpא�/��Lא��MD��2زאد���Ox�;U!א�n��.و�Z'�Lpא�/��Lא��MD��2زאد���Ox�;U!א�n��.و�Z'�Lpא�/��Lא��MD��2زאد���Ox�;U!א�n��.و�Z'�Lpא�/��Lא��MD��2زאد���Ox�;U!א�n��.و�Z'�Lpא�/��Lא��MD��2زאد���O������
مل نراع مـا زاد علـى التقـاء اخلتـانني ومغيـب احلشـفة؛ ألن ذلـك غـري مراعـى 
يف سائر األحكـام املتعلقـة بـاإليالج مـن الغسـل واحلـد واحلصـانة وكمـال املهـر 

  يف وقوع الفطر به.  واإلحالل، فكذلك
وإمنــا قلنــا: إن اإلنــزال عــن أســباب اللــذة مــؤثر يف إفســاده الصــوم لالتفــاق 
علــى أن اإلنــزال يف اجلملــة لــه تــأثري يف إفســاد الصــوم وأن وقعــه ال عــن ســبب 

                                                

 ).2/251البخاري في الصيام، باب: صيام يوم عاشوراء: (أخرجه  )1(
 ).3/102)، المغنى: (3/47انظر: المجموع: ( )2(
 ). 127-126) فقد قال المتأخرون من المالكيين: أن القضاء في مزدرد الحصاة عامدا (انظر الكافي ص 3(
 ) في (م): بقوله. 4(
 ). 3/120)، المغنى : (6/347) انظر: المجموع: (5(
)، 2/236) أخرجه البخاري في الصوم، باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء يتص!دق علي!ه فليكف!ر: (6(

 ). 782-2/781ومسلم في الصيام، باب: تغليظ تحريم الجماع في نھار رمضان على الصائم: (
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مـــــن الصـــــائم يســـــتدعيه بـــــه ال يفســـــده كـــــاالحتالم، فلـــــم يبـــــق إال أن يكـــــون 
  بوجه من وجوه اللذة.  )1(مستدعى
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJدددددددد��������xم�Fא��
S;)�_م�gL5_4�1ن�א��xم�Fא��
S;)�_م�gL5_4�1ن�א��xم�Fא��
S;)�_م�gL5_4�1ن�א��xم�Fא��
S;)�_م�gL5_4�1ن�א��xم�Fא��
S;)�_م�gL5_4�1ن�א��xم�Fא��
S;)�_م�gL5_4�1ن�א��xم�Fא��
S;)�_م�gL5_4�1ن�א��xم�Fא��
S;)�_م�gL5_4�1ن�א��������

وإمنـــا قلنـــا يف االحـــتالم: إنـــه ال يفســـد الصـــيام ملـــا روي: "ثـــالث ال يفطـــرن 
، واإلمجـاع علـى أن املراعـي يف ذلـك سـبب يكــون )2(الصـائم فـذكر االحـتالم"

  من الفطر، وأما احليض والنفاس فقد ذكرناه يف باب احليض.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJא����������
S;��AدN4ن�א��MD��1��

�א�א�S;��AدN4ن�א��MD��1��

�א�א�S;��AدN4ن�א��MD��1��

�א�א�S;��AدN4ن�א��MD��1��

�א�א�S;��AدN4ن�א��MD��1��

�א�א�S;��AدN4ن�א��MD��1��

�א�א�S;��AدN4ن�א��MD��1��

�א�א�S;��AدN4ن�א��MD��1��
�������Fم�Fxم�Fxم�Fxم�Fxم�Fxم�Fxم�Fxمxא�

��©���m�m�m�mª: وأمـــا الـــردة فلقولـــه عـــز وجـــل �̈�����§ª��©�� �̈�����§ª��©�� �̈�����§ª��©�� �̈�����§llll)3(  فعـــم؛ وألن
  من شرط الصوم التقرب بفعله والردة تنايف ذلك.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJ��������xم�Fא���EXن��$aن���aQ4ن�א*}�2/�وא�MD��1��
������א�
��4�MD��1ن�א*}�2/�وא�aQن��a$�ن���EXא��Fمxא�
��4�MD��1ن�א*}�2/�وא�aQن��a$�ن���EXא��Fمxא�
��4�MD��1ن�א*}�2/�وא�aQن��a$�ن���EXא��Fمxא�
��4�MD��1ن�א*}�2/�وא�aQن��a$�ن���EXא��Fمxא�
��4�MD��1ن�א*}�2/�وא�aQن��a$�ن���EXא��Fمxא�
��4�MD��1ن�א*}�2/�وא�aQن��a$�ن���EXא��Fمxא�
��4�MD��1ن�א*}�2/�وא�aQن��a$�ن���EXא��Fمxא�
: "رفــع القلــم �ه ء واجلنــون مينــع صحـــة الصــوم لقولــوإمنــا قلنــا: إن اإلغمــا

ورفـــع القلـــم عبـــارة عـــن نفـــي تعلـــق األحكـــام  ،)4("عـــن ثالثـــة فـــذكر: انـــون
بفعله، وألنه معىن ينايف التكليف ال يغلب وقوعه، فخرج من وجد به عن أن 

  يكون من أهل النية.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJ��������xن�:.��NCd�?.��2C��O��.�W�D��M2�@ن�وא�alא�/�:,xن�:.��NCd�?.��2C��O��.�W�D��M2�@ن�وא�alא�/�:,xن�:.��NCd�?.��2C��O��.�W�D��M2�@ن�وא�alא�/�:,xن�:.��NCd�?.��2C��O��.�W�D��M2�@ن�وא�alא�/�:,xن�:.��NCd�?.��2C��O��.�W�D��M2�@ن�وא�alא�/�:,xن�:.��NCd�?.��2C��O��.�W�D��M2�@ن�وא�alא�/�:,xن�:.��NCd�?.��2C��O��.�W�D��M2�@ن�وא�alא�/�:,xن�:.��NCd�?.��2C��O��.�W�D��M2�@ن�وא�alא�/�:,������

؛ خالفــا )6(بعــد مضــي الشــهر قضــى مــا فاتــه )5(وإذا أفــاق انــون واملغمــي
د بلوغـــه؛ وســواء بلــغ مطبقــا أو عــرض لــه ذلــك بعــ والشــافعي، )7(ألىب حنيفــة

  وألنه مسلم عرض له ما منع انعقاد صومه فلزمه قضاؤه عند زواله كاحليض.
                                                

 ) في (م): مستدعيا. 1(
، وقال ح!ديث غي!ر محف!وظ، وأخرج!ه اب!ن حب!ان ف!ي )3/87أخرجه الترمذي في الصوم، باب: الصائم يخرعه القيء: () 2(

 ).  447-2/46كتاب الضعفاء، وأخرجه البزار في مسنده من طريق آخر، وقال وھذا من أحسنھا إسنادا (نصب الراية: 
 . 65) سورة الزمر، ا{ية: 3(
 ) سبق تخريج الحديث. 4(
 ) و المغمي: سقطت من (ق). 5(
 ). 162)، الرسالة (ص 1/309ريع: ()، التف1/185) انظر: المدونة: (6(
)، وفي!!ه: إذا أف!!اق ف!!ي بع!!ض رمض!!ان 1/172)، مختص!!ر الق!!دوري: (55) انظ!!ر: مختص!!ر الطح!!اوي (ص 7(

 قضى ما مضى منه. 
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88888888Nd2?�4<4�1و��O�W�Nd2?�4<4�1و��O�W�Nd2?�4<4�1و��O�W�Nd2?�4<4�1و��O�W�Nd2?�4<4�1و��O�W�Nd2?�4<4�1و��O�W�Nd2?�4<4�1و��O�W�Nd2?�4<4�1و��O�W���������

  ))11((א*.���S'�����و���P�X+א*.���S'�����و���P�X+א*.���S'�����و���P�X+א*.���S'�����و���P�X+א*.���S'�����و���P�X+א*.���S'�����و���P�X+א*.���S'�����و���P�X+א*.���S'�����و���P�X+��������4و�NYم4و�NYم4و�NYم4و�NYم4و�NYم4و�NYم4و�NYم4و�NYم��������

ومن أكل أو شرب أو خرم اإلمساك املـأمور بـه سـهوا، فقـد أفسـد صـومه، 
 لقولــــه تعـــاىل: )3(، خالفـــا ألىب حنيفـــة والشـــافعي)2(القضـــاء يف الفـــرض وعليـــه

mmmmpppp��������t��s���r��qt��s���r��qt��s���r��qt��s���r��qllll�)4( وهـذا غــري مــتمم؛ وألنـه مكلــف حصــل آكــال ،
، فلــم مينــع إفســاد )5(يف ــار رمضــان كالعامــد، وألن الســهو نــوع مــن األعــذار

 أصله املرض؛ وألن اإلمساك أحـد ركـىن )6(الصوم بوقوع ما منع منه يف عمده
  الصوم فكان تركه سهوا يف إفساد كرتكه عمدا أصله النية.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ����������������K$K$K$K$K$K$K$K$x��ESא��IYو�����%O*�1א�x��ESא��IYو�����%O*�1א�x��ESא��IYو�����%O*�1א�x��ESא��IYو�����%O*�1א�x��ESא��IYو�����%O*�1א�x��ESא��IYو�����%O*�1א�x��ESא��IYو�����%O*�1א�x��ESא��IYو�����%O*�1א�������
: "ال يــزال النــاس �لقولــه  )7(ويســتحب تعجيــل اإلفطــار وتــأخري الســحور

كــــان يتســــحر، مث يقــــوم إىل   – �، وروي: "أنــــه )8(خبــــري مــــا عجلــــوا الفطــــر"
، ويف بعــض )10(در مخسـني آيــة: كـان بــني ذلـك قــ)9(صـالة الغــداة، قـال أنــس

  . )11(احلديث أن من عمل النبوة تعجيل اإلفطار وتأخري السحور
                                                

 ) عنوان الفصل في (م). 1(
 ). 125)، الكافي (ص 161)، الرسالة ( ص 1/305)، التفريع: (1/185) انظر: المدونة: (2(
 ). 75)، اNقناع (ص 54لطحاوي (ص ) انظر: مختصر ا3(
 . 187) سورة البقرة، ا{ية: 4(
 ) في (ق): وGن الشھر نوع من اGعداد. 5(
 ) في (ق): في غيره. 6(
 ). 160)، الرسالة (ص 289-1/288) انظر: الموطأ: (7(
: فض!ل الس!حور )، ومسلم في الصيام، ب!اب2/241) أخرجـه البخـاري في الصوم، باب: تعجيــل اNفطــار: (8(

 ). 2/771وتأكيد استحبابه: (
، خدمه عشر سنين، مش!ھور، م!ات س!نة �) أنس: بن مالك بن النضر اGنصاري الخزرمي، خادم رسول هللا 9(

 ).  115اثنتين، وقيل: ثMث وتسعين، وقد جاوز المائة (تقريب التھذيب ص 
)، ومس!لم ف!ي الص!يام، ب!اب: 2/32الفجر: () أخرجه البخاري في الصوم، باب: قدركم بين السحور وصMة 10(

 ).  2/771فضل السحور وتأكيد استحبابة: (
) أخرجه الطيالسي والطبراني في الكبـيــر بس!ند رجالـ!ـه رجـ!ـال الص!حيح بلف!ظ: "إن!ا معش!ر اGنبي!اء أمرن!ا 11(

 ). 107بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ..." (انظر: مسالك الدHلة في شرح متن الرسالة ص 
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������xNK;ع�א��DR�1�,�NES4و�������N%O4�?2�O,��1א��Nو�4و���DR�1�,�NESع�א�;�N%O4�?2�OxNK,��1א��Nو�4و���DR�1�,�NESع�א�;�N%O4�?2�OxNK,��1א��Nو�4و���DR�1�,�NESع�א�;�N%O4�?2�OxNK,��1א��Nو�4و���DR�1�,�NESع�א�;�N%O4�?2�OxNK,��1א��Nو�4و���DR�1�,�NESع�א�;�N%O4�?2�OxNK,��1א��Nو�4و���DR�1�,�NESع�א�;�N%O4�?2�OxNK,��1א��Nو�4و���DR�1�,�NESع�א�;�N%O4�?2�OxNK,��1א��Nو �
ومن غلـب ظنـه غـروب الشـمس فـأفطر، أو بقـاء الليـل فتسـحر، مث بـان لـه 

نـــذر أن أنـــه أكـــل ـــارا فلـــيس بصـــائم، وعليـــه القضـــاء يف الفـــرض خـــالف ال
��m�m�m�m��h���g��f��e��d��c��h���g��f��e��d��c��h���g��f��e��d��c��h���g��f��e��d��cلقولــــه تعـــــاىل: )2(خالفــــا لـــــداود )1(املعــــني

n��m�����l��k��j��in��m�����l��k��j��in��m�����l��k��j��in��m�����l��k��j��i llll�)3(:إىل قوله ....��m�m�m�mt��st��st��st��sllll�)4( وهذا ،
مل يتمه؛ وألنه أكل يف ار رمضان مع التكليف كالعامد؛ وألن خطأ الوقت 
يف الصــوم مثلــه يف الصــالة، ولــو صــلى املغــرب وعنــده أن الشــمس قــد غربــت 

تكـن غربــت، لزمــه القضـاء، وكــذلك إذا أفطــر وعنــده أـا قــد غربــت وبــان ومل 
  له أا مل تغرب. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������x+P�Xא���/�و����Wذ���?.x+P�Xא���/�و����Wذ���?.x+P�Xא���/�و����Wذ���?.x+P�Xא���/�و����Wذ���?.x+P�Xא���/�و����Wذ���?.x+P�Xא���/�و����Wذ���?.x+P�Xא���/�و����Wذ���?.x+P�Xא���/�و����Wذ���?.������
: "مــــن �لقولــــه  )5(ومــــن ذرعــــه القــــيء مل يفســــد صــــومه، وال قضــــاء عليــــه

، وقولـه: "ثـالث ال يفطـرن الصـائم: فـذكر )7(القـيء فـال قضـاء عليـه" )6(ذرعه
ه خارج من البدن من غري خمرج احليض، فـإذا كـان بغـري صـنع ؛ وألن)8(القيء"

  من الصائم وال استدعاء مل يفسد الصوم أصله االحتالم.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������xא
.���M�L2?�א��Oxא
.���M�L2?�א��Oxא
.���M�L2?�א��Oxא
.���M�L2?�א��Oxא
.���M�L2?�א��Oxא
.���M�L2?�א��Oxא
.���M�L2?�א��Oxא
.���M�L2?�א��O������

وإن اســــتقى فمــــن أصــــحابنا مــــن يقــــول: إن القضــــاء واجــــب، ومــــنهم مــــن 
: "ومـــــــن اســــــــتقى فعليــــــــه �، فوجـــــــه الوجــــــــوب قولــــــــه )9(يقـــــــول: مســــــــتحب

                                                

 ). 161)، الرسالة (ص 1/172) انظر: المدونة: (1(
 ). 6/348)، المجموع: (329/ 6) انظر: المحلى: (2(
 ) من الفجر: سقطت من (ق). 3(
 . 187) سورة البقرة، ا{ية: 4(
 ). 127)، الكافي (ص 160)، الرسالة (ص 1/307)، التفريع: (1/179) انظر: المدونة: (5(
 ).  148بقه وغلبه في الخروج (المطلع ص ) من ذرعه القيء: أي: س6(
)، والترم!ذي ف!ي الص!وم، ب!اب: م!ا ج!اء 2/310) أخرجه أبو داود ف!ي الص!وم، ب!اب: الص!ائم يس!تقيء عم!دا (7(

 )، وقال عنه: حديث حسن غريب.  3/98فيمن استقاء عمدا: (
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 8(
 ). 126)، الكافي (ص 160)، الرسالة (ص 1/307)، التفريع: (1/179) انظر: المدونة: (9(
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ن الغالـــب منـــه عـــود شـــيء ممـــا خيـــرج مـــن حلقـــه إىل جوفـــه، ؛ وأل)1(القضـــاء"
وذلـــك مفطــــر لــــه للغالــــب علـــى اليقــــني، ووجــــه نفيــــه فألنـــه خــــارج مــــن الفــــم  
كالبصــاق؛ وألنــه ملــا افــرتق احلكــم بــني غلبتــه وعمــده دل علــى أنــه ال يقــع بــه 
الفطــر، وهـــذا يـــدخل عليــه اإلنـــزال؛ ألن احلكـــم يفــرتق بـــني غلبتـــه بـــاالحتالم 

  لقول يف الكفارة مبين على هذا االختالف.وبني عمده وا
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������xم�F�6א���.�K!אxم�F�6א���.�K!אxم�F�6א���.�K!אxم�F�6א���.�K!אxم�F�6א���.�K!אxم�F�6א���.�K!אxم�F�6א���.�K!אxم�F�6א���.�K!א������

احـــــتجم وهـــــو  -� –؛ ألنـــــه )4(، خالفـــــا ألمحـــــد)3(ال تفطـــــر )2(احلجامـــــة
؛ وألــــا يف معــــىن )6(، وقــــال: "ثــــالث ال يفطــــرن فــــذكر احلجامــــة")5(صــــائم"

  . )7(اجلراحة كالفصاد
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66xxxxxxxx������

ألن الغالـــب منهـــا حلـــوق الضـــعف، إذا ثبـــت أـــا ال تفطـــر فإـــا مكروهـــة؛ 
، ومجاعــة )8(فرمبــا أدى إىل الفطــر، وقــد روي هــذا املعــىن عــن علــي وابــن عبــاس

  من الصحابة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJx+P�FDא����Sא�x+P�FDא����Sא�x+P�FDא����Sא�x+P�FDא����Sא�x+P�FDא����Sא�x+P�FDא����Sא�x+P�FDא����Sא�x+P�FDא����Sא�������

: "خــري خصــال الصــائم )10(�لقولــه  )9(الســواك جــائز للصــائم يف اجلملــة
 كـــان يفعلــــه ويـــداوم عليـــه، وأول النهـــار وآخــــره  -� –؛ وألنـــه )11(الســـواك"

                                                

 ) ھو جزء من حديث: "من ذرعه القيء ..." الذي سبق قريبا. 1(
 ) الحجامة: ھي مص الدم بالمحجم. 2(
 ). 1/307)، التفريع: (1/299) انظر: الموطأ: (3(
 ). 181) انظر: مسائل اNمام أحمد (ص 4(
 ). 2/237قيء للصائم: () أخرجه البخاري في الصوم، باب: الحجامة وال5(
 ) سبق تخريج الحديث. 6(
 ). 2/519) الفصاد: قطع العرق: (الصحاح: 7(
 ).2/100للطحاوي: ( –)، شرح معاني ا{ثار 1/125) انظر: مصنف ابن أبى شيبة: ( 8(
 ). 1/308)، التفريع: (1/180) انظر: المدونة: (9(
 : سقطت من (ق). �) 10(
)، وف!!ي إس!!ناده حجال!!ة، وھ!!و 1/536ام ف!!ي ب!!اب الس!!واك والكح!!ل للص!!ائم: () أخرج!!ه اب!!ن ماج!!ه ف!!ي الص!!ي11(

 ضعيف، لكن له شاھد من حديث عامر بن ربيعة في البخاري وأبى داود والترمذي. 
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؛ ألن كل معـىن )1(سواء يف إباحته، خالفا للشافعي يف كراهيته له آخر النهار
مل يكره أول النهار مل يكره آخـره كاملضمضـة؛ وألن أول النهـار مسـاو آلخـره 

  يف شروط الصحة، فكذلك يف الندب واإلباحة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJx+P�Fא���C8�N%;)�Gא��������א#����א���C8�N%;)�Gא�x+P�Fא#����א���C8�N%;)�Gא�x+P�Fא#����א���C8�N%;)�Gא�x+P�Fא#����א���C8�N%;)�Gא�x+P�Fא#����א���C8�N%;)�Gא�x+P�Fא#����א���C8�N%;)�Gא�x+P�Fא#����א���C8�N%;)�Gא�x+P�Fא#���

منهــا مــا هــو مــن فعلــه، ومنهــا مــا األســباب الــيت يفطــر ــا الصــائم ضــربان: 
  ليس من فعله.

فالذي ليس من فعله ال كفارة فيه أصال، وذلك احليض والنفـاس واإلغمـاء 
املاء، أو متسك املرأة وجتـامع كرهـا،  )2(واجلنون واإلكراه مثل أن ميسك ويوجر

ومــا أشــبه ذلــك، ولســنا نريــد بقولنــا: إنــه يفطــر الصــائم أنــه أطــرأ علــى صــوم 
ه، وإمنـــا نريـــد ال يصـــح الصـــوم معهـــا بـــأن تقـــارن ابتـــداءه تـــارة صـــحيح فيفســـد

اســـتدامته، فكـــل هـــذا ال   )3(فتمنـــع انعقـــاده، وتطـــرأ عليـــه بعـــد انعقـــاده فتمنـــع
  . )4(كفارة فيه إال يف اامعة مكرهة، فإن الكفارة على مكرهها دوا

  والذي هو من فعله نوعان: 
أصـــال، وذلـــك كاألكـــل  )5(نـــوع يعـــذر بـــه، ونـــوع ال يعـــذر بـــه ال كفـــارة فيـــه

، أو )6(واجلمــــاع ســــهوا، أو لســــفر، أو ملــــرض، أو إلكــــراه، أو ضــــرورة عطــــش
التلــف، أو حــدوث مــرض، أو خطــأ الوقــت، أو بضــرب  )7(جلــوع خيــاف معــه

مـــن التأويـــل يعـــذر فيـــه جبهـــل كمســـافر مقـــدارا ال تقصـــر الصـــالة يف مثلـــه، أو 
الليـل فــال صــوم لــه، أو قـادم قبــل طلــوع الفجــر ظانـا أن مــن مل يقــدم مــن أول 

                                                

 ). 790)، اNقناع (ص 59) انظر: مختصر المزنى (ص 1(
 ). 648) يوجر: أي : يصب في حلقه (المصباح المنير ص 2(
 ) في (م): يمنع. 3(
-160)، الرس!!الة (ص 308-1/304)، التفري!!ع: (186، 1/175) ف!!ي جمل!!ة ھ!!ذه اGحك!!ام انظ!!ر: المدون!!ة: (4(

162 .( 
 ) في (ر): H كفارة له. 5(
 ) في (م): السفر أو المرض أو اNكراه أو لضرورة عطش. 6(
 ) في (م): منه. 7(
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مـــا أشـــبه ذلـــك، ســـوى متعجـــل الفطـــر مـــن أجـــل عـــذر يتوقعـــه مـــن مـــرض أو 
حـــيض أو ســـفر فعليـــه الكفـــارة، وخـــالف عبـــد امللـــك يف املفطـــر عازمـــا علـــى 

  .)1(السفر فقال: إن مضى لسفره فال كفارة عليه، وإن قعد فعليه الكفارة
ل أو ولد أو إلفناء ومن األعذار اليت ال كفارة معها: الفطر خلوف على مح

بالكفارة يف هذا املوضـع هـو الكفـارة العظمـى، فهـؤالء  )2(وهرم، والذي نريده
ال كفارة عليهم، وإمنـا قلنـا ذلـك؛ ألن الكفـارة متعلقـة باهلتـك وانتفـاء العـذر، 
وذلـــك يتضـــمن كونـــه مـــن فعلـــتهم ومـــنعهم مـــن إيقاعـــه، فكـــل هـــذا معلـــوم يف 

  النوعني معا.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJ_��3א�;�1$א���3_א�;�1$א���3_א�;�1$א���3_א�;�1$א���3_א�;�1$א���3_א�;�1$א���3_א�;�1$א���3_א�;�1$א���������xcN%O�6�+P�Fא��W$.��3$)xcN%O�6�+P�Fא��W$.��3$)xcN%O�6�+P�Fא��W$.��3$)xcN%O�6�+P�Fא��W$.��3$)xcN%O�6�+P�Fא��W$.��3$)xcN%O�6�+P�Fא��W$.��3$)xcN%O�6�+P�Fא��W$.��3$)xcN%O�6�+P�Fא��W$.��3$)������

والنــوع الــذي ال يعــذر معــه ينقســم قســمني: منــه مــا يقصــد بــه هتــك حرمــة 
الصــوم، ومنـــه مـــا يقصــد بـــه هتـــك شــيء جيـــر إىل هتـــك حرمــة الصـــوم، وهـــذا  
كالردة اليت ليس الصوم مقصود ـا، وإمنـا يقصـد هتـك حرمـة اإلسـالم فيجـر 

  إىل الصوم فال كفارة فيه.
يقصد به هتك حرمة الصوم نفسه باإلفساد، فهذا النوع والقسم اآلخر ما 

بــه الكفــارة مــن غــري اعتبــار مبــا بــه يقــع الفطــر مــن مجــاع، أو أكــل، أو  )3(تلــزم
شرب، أو ترك نية عمدا، أو تعمد إنزال عن فعل منهي عنه من استمناء، أو 
وطء دون الفرج، أو قبلة، أو ملس لشهوة أو اسـتدامة نظـر، أو غـري ذلـك إذا 

رن مجيع ما ذكرناه اإلنزال، وإن شئت فصلت بني هـذا القسـم وبـني الـردة: قا

                                                

 ). 122)، الكافي (ص 1/304) انظر: التفريع: (1(
 . ) في (ق): يزيله2(
 ) في (م): يلزم. 3(
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بــه الكفــارة، وكــل مــا ال  بــأن كــل فعــل يفســد الصــوم ويُوِجــب القضــاء تتعلــق
  . )1(الردة يوجب القضاء ال تتعلق به الكفارة وهو

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJ��������xA��;fא��W�Dא��
.����.�l4ن�א�MD��1��

א���W�Dא�xA��;fא�.����.�l4ن�א�MD��1��

א���W�Dא�xA��;fא�.����.�l4ن�א�MD��1��

א���W�Dא�xA��;fא�.����.�l4ن�א�MD��1��

א���W�Dא�xA��;fא�.����.�l4ن�א�MD��1��

א���W�Dא�xA��;fא�.����.�l4ن�א�MD��1��

א���W�Dא�xA��;fא�.����.�l4ن�א�MD��1��

א���W�Dא�xA��;fא�.����.�l4ن�א�MD��1��
������א�
دا يف الفـــرج عليـــه الكفـــارة للحـــديث املـــروي يف وإمنـــا قلنـــا: إن اـــامع عمـــ

، وإمنــا قلنــا: إنــه ال اعتبــار مبــا بــه يقــع الفطــر إذا وجــد اهلتــك، خالفــا )2(ذلــك
ملـــا روي: أن رجـــال أفطـــر  )3(للشـــافعي يف قصـــره ذلـــك علـــى اجلمـــاع يف الفـــرج

، واعتبــــارا باجلمــــاع بعلــــة )4(أن يكفــــر ومل يستفصــــل -� –رمضــــان، فــــأمره 
  يوجب القضاء. وجوب اهلتك مبا

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJ��������x
�N@א�MD��A��;fא�x
�N@א�MD��A��;fא�x
�N@א�MD��A��;fא�x
�N@א�MD��A��;fא�x
�N@א�MD��A��;fא�x
�N@א�MD��A��;fא�x
�N@א�MD��A��;fא�x
�N@א�MD��A��;fא�������
وإمنـــا قلنـــا: ال كفـــارة علـــى املرتـــد؛ ألن الكفـــارة منضـــمة بالقضـــاء، فـــإذا مل 
جيب القضاء مل جتب الكفارة؛ وألنـه ال خيلـو أن يقـيم علـى ردتـه أو يعـود إىل 

مــــع  )5(اإلســــالم: فــــإن أقــــام علــــى الــــردة فالكــــافر ال خياطــــب بفــــروع الشــــريعة
علــى كفــره، وإن عــاد إىل اإلســالم ســقط عنــه كــل مــا كــان قبــل توبتــه اإلقامــة 

  اعتبارا بالكافر األصلي.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJ��������xA��;f4'�אع�א�xA��;f4'�אع�א�xA��;f4'�אع�א�xA��;f4'�אع�א�xA��;f4'�אع�א�xA��;f4'�אع�א�xA��;f4'�אع�א�xA��;f4'�אع�א�������

  ، وصيام، وإطعام.)7(: إعتاق)6(والكفارة ثالثة أنواع

                                                

)، الك!!افي 161)، الرس!!الة (ص 1/305)، التفري!!ع: (178-1/175) ف!!ي جمل!!ة ھ!!ذه اGحك!!ام انظ!!ر: المدون!!ة: (1(
 ). 125-124(ص 

 ) سبق ذكر الحديث في الصفحة. 2(
 ). 75)، اNقناع (ص 56)، مختصر المزنى (ص 100-4/98) انظر: اGم: (3(
)، وأخرجه البخاري في الص!وم، ب!اب: إذا ج!امع ف!ي رمض!ان ول!م يك!ن ل!ه 1/296) ذكره مالك في الموطأ: (4(

 ).  2/780)، ومسلم في الصيام، باب: تغليظ تحريم الجماع في نھار رمضان على الصائم (2/235شيء (
) وخالف في ذلك الشافعية وقالوا: إن الكف!ار مخ!اطبون بف!روع الش!ريعة، وھ!ي رواي!ة ع!ن اNم!ام أحم!د، وأن 5(

)، روض!!ة الن!!اظر: 1/90د يج!!ب علي!!ه قض!!اء م!!ا فات!!ه أثن!!اء ردت!!ه إذا ع!!اد إل!!ى اNس!!Mم (المستص!!فى: المرت!!
)1/145  .( 

 ).  124)، الكافي (ص 161)، الرسالة (ص 307-1/360)، التفريع: (392-1/391) انظر: المدونة: (6(
 ) في (م): عتاق. 7(
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: هـــو حتريـــر رقبـــة مؤمنـــة لـــيس فيهـــا عقـــد مـــن عقـــود العتـــق وال )1(واإلعتـــاق
  يكون مستحقا جبهة أخرى.

  يصوم شهرين متتابعني. والصيام: أن
، واألصــــل يف هــــذه اجلملــــة �واإلطعــــام لســــتني مســــكينا مــــدا مبــــد النــــيب 

حـــديث األعـــرايب الـــذي قـــال: وقعـــت علـــى أهلـــي يف رمضـــان؛ فـــأمره رســـول 
 )3(أن يكفــــر بعتــــق رقبــــة، أو بصــــيام شــــهرين متتــــابعني، أو بإطعــــام � )2(اهللا

  . )5(، وال خالف أا هذه األنواع)4(ستني مسكينا"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJ��������xI��Lא��MD��N%;א��A��;>xI��Lא��MD��N%;א��A��;>xI��Lא��MD��N%;א��A��;>xI��Lא��MD��N%;א��A��;>xI��Lא��MD��N%;א��A��;>xI��Lא��MD��N%;א��A��;>xI��Lא��MD��N%;א��A��;>xI��Lא��MD��N%;א��A��;>������

 -� –ملا روي أنـه  )7(، خالفا ألىب حنيفة والشافعي)6(وهي على التخيري
أمــر الســائل أن يكفــر بعتــق رقبــة أو صــيام شــهرين متتــابعني، أو إطعــام ســتني 

غــري عمــد وال  )9(، أو موضــوعها التخيـري؛ وألــا كفـارة وجبــت مـن)8(مسـكينا
  خيري أصله كفارة اليمني.إتالف، فكانت على الت

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJ��������xN%;א��A��;>�6���Ljم��$R*אxN%;א��A��;>�6���Ljم��$R*אxN%;א��A��;>�6���Ljم��$R*אxN%;א��A��;>�6���Ljم��$R*אxN%;א��A��;>�6���Ljم��$R*אxN%;א��A��;>�6���Ljم��$R*אxN%;א��A��;>�6���Ljم��$R*אxN%;א��A��;>�6���Ljم��$R*א������
؛ ألنه أعـم نفعـا؛ ألن العتـق )11(اإلطعام )10(واالختيار عند مالك رمحه اهللا

خيـــص املعـــني، والصـــيام ال منفعـــة فيـــه لغـــري الصـــائم واإلطعـــام يســـقط الفـــرض 
  ويعم نفعه مجاعة املساكني.

                                                

 ) في (م): فالعتاق. 1(
 ) رسول هللا: سقطت من (ق). 2(
 ) في (م): إطعام. 3(
 ) سبق تخريج الحديث .4(
 ). 5/93للنووي: ( –)، شرح مسلم 129، 3/127) انظر: المغنى: (5(
 ). 161)، الرسالة (ص 1/307)، التفريع: (1/192) انظر: المدونة: (6(
 ). 2/98)، اGم: (54) انظر: مختصر الطحاوي (ص 7(
 ) سبق تخريج الحديث. 8(
 ) في (م): عن. 9(
 ) رحمه هللا سقطت من (ق). 10(
 ). 1/307) انظر: التفريع: (11(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJ��������xN%;)��)N@אxN%;)��)N@אxN%;)��)N@אxN%;)��)N@אxN%;)��)N@אxN%;)��)N@אxN%;)��)N@אxN%;)��)N@א������
�����m�m�m�m����i��h����g�����f��e����i��h����g�����f��e����i��h����g�����f��e����i��h����g�����f��eلنــا: إن للمــريض أن يفطــر لقولــه تعــاىلوإمنــا ق

o��n��m���l��k��jo��n��m���l��k��jo��n��m���l��k��jo��n��m���l��k��j llll)1( وألنه ملا جاز الفطر ملشقة السفر اليت قد ،
تكـــون، وقـــد ال تكـــون فـــألن جيـــوز لـــه ذلـــك يف املـــرض أوىل، وال خـــالف يف 

، وكـــذلك إذا خـــاف حـــدوث املـــرض جـــاز لـــه الفطـــر، كمـــا جيـــوز لـــه )2(ذلـــك
  اف املرض باستعمال املاء.التيمم مىت خ
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJ��������xN%;��1.�!אxN%;��1.�!אxN%;��1.�!אxN%;��1.�!אxN%;��1.�!אxN%;��1.�!אxN%;��1.�!אxN%;��1.�!א������

، )3(وإمنا قلنا: إن احلامل إذا خافـت علـى محلهـا أفطـرت، وال إطعـام عليهـا
، وعبــد امللــك، ألــا مفطــرة بعــذر كــاملريض؛ وألن عــذرها )4(خالفــا للشــافعي

أبلــغ مــن عــذر خمطــئ الوقــت، فــإذا مل جيــب عليــه إطعــام، فاحلامــل أوىل؛ وألن 
  على ولدها ورمبا تعدى إليها، فكان كخوفها على نفسها.  خوفها
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717JJJJJJJJ��������x��N2D��N%;א�x��N2D��N%;א�x��N2D��N%;א�x��N2D��N%;א�x��N2D��N%;א�x��N2D��N%;א�x��N2D��N%;א�x��N2D��N%;א�������

: فوجــه الوجــوب أــا مفطــرة مــن أجــل غريهــا ال مــن )5(ويف املرضــع روايتــان
أجل نفسها، فضعف عذرها عن احلامل، ووجه نفى الوجوب؛ فألا مسـوغ 

  هلا الفطر كاملريض.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJ��������%)�_و�N%;)م�N<א���Uو_�(%א��N%;)م�N<א���Uو_�(%א��N%;)م�N<א���Uو_�(%א��N%;)م�N<א���Uو_�(%א��N%;)م�N<א���Uو_�(%א��N%;)م�N<א���Uو_�(%א��N%;)م�N<א���Uو_�(%א��N%;)م�N<א���Uא�x+$x+$x+$x+$x+$x+$x+$x+$������

وإنــا قلنــا: إن الشــيخ اهلــرم ال يلزمــه الصــوم؛ ألنــه يضــعف عنــه، ويــؤدى إىل 
، خالفـا ألىب )6(تلفه وذلـك مسـقط للتكليـف عنـه، وإمنـا قلنـا: ال إطعـام عليـه

  ؛ ألنه مسوغ له الفطر كاملريض.)7(حنيفة والشافعي
                                                

 . 184) سورة البقرة، ا{ية: 1(
 ). 2/368)، المجموع: (3/134) انظر: المغنى: (2(
 ). 1/310)، التفريع: (1/186) انظر: المدونة: (3(
 ). 78)، اNقناع: (ص 57) انظر: مختصر المزنى (ص 4(
 ). 160)، الرسالة (ص 1/310لتفريع: ()، ا1/186) انظر: المدونة: (5(
 ). 160)، الرسالة (ص 1/310)، التفريع: (1/186) انظر: المدونة: (6(
 ). 59)، مختصر المزنى (ص 54) انظر: مختصر الطحاوي (ص 7(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1919JJJJJJJJ��������x�2ع���6.:�نQ�8��CVوع�زو�%��A4N@אx�2ع���6.:�نQ�8��CVوع�زو�%��A4N@אx�2ع���6.:�نQ�8��CVوع�زو�%��A4N@אx�2ع���6.:�نQ�8��CVوع�زو�%��A4N@אx�2ع���6.:�نQ�8��CVوع�زو�%��A4N@אx�2ع���6.:�نQ�8��CVوع�زو�%��A4N@אx�2ع���6.:�نQ�8��CVوع�زو�%��A4N@אx�2ع���6.:�نQ�8��CVوع�زو�%��A4N@א������
؛ ألن كل )2(؛ خالفا للشافعي)1(اجلماع فعليها الكفارةوإذا طاوعت املرأة ب

فطـــر علـــى وجـــه اهلتـــك، فإنـــه يوجـــب الكفـــارة كفطـــر الرجـــل؛ وألـــا شـــخص 
  مفطر على وجه اهلتك كالرجل.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2020JJJJJJJJ��������xWLVزو�A��;>�1VN�12א��
م��xWLVزو�A��;>�1VN�12א��
م��xWLVزو�A��;>�1VN�12א��
م��xWLVزو�A��;>�1VN�12א��
م��xWLVزو�A��;>�1VN�12א��
م��xWLVزو�A��;>�1VN�12א��
م��xWLVزو�A��;>�1VN�12א��
م��xWLVزو�A��;>�1VN�12א��
م��������
يف بعـــض أقاويلـــه؛ ألن  )4(، خالفـــا للشـــافعي)3(وال يتحملهـــا عنهـــا الرجـــل

  زم الكفارة به للمفطر من غري حتمل عنه أصله الرجل.الفطر باهلتك يل
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2121JJJJJJJJ��������xZ.�)�N%O4�?2�OxZ.�)�N%O4�?2�OxZ.�)�N%O4�?2�OxZ.�)�N%O4�?2�OxZ.�)�N%O4�?2�OxZ.�)�N%O4�?2�OxZ.�)�N%O4�?2�OxZ.�)�N%O4�?2�O������

، خالفـا )5(وإذا أفطر يومني فعليه كفارتان سواء كفـر عـن اليـوم األول أم ال
؛ ألنه هتك حلرمة الصوم بالفطر فيه كاليوم األول؛ وألن تـأخري )6(ألىب حنيفة

ها يف اليوم الثـاين أصـله يف السـنتني؛ الكفارة عن اليوم األول ال يوجب سقوط
  وألنه حكم لزم بالفطر فأشبه القضاء.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2222JJJJJJJJ��������xא���6.:�ن�C��²Rא��אxא���6.:�ن�C��²Rא��אxא���6.:�ن�C��²Rא��אxא���6.:�ن�C��²Rא��אxא���6.:�ن�C��²Rא��אxא���6.:�ن�C��²Rא��אxא���6.:�ن�C��²Rא��אxא���6.:�ن�C��²Rא��א������
: )9(�، لقولـه )8(، خالفـا ألمحـد بـن حنبـل)7(وال كفارة على الواطئ سـهوا
، وألنه خـرم اإلمسـاك سـهوا كـاألك؛ وألن )10("رفع عن أُميت اخلطأ والنسيان"

  تك دون العذر كاملريض.الكفارة تتعلق باهل

                                                

 ). 1/306)، التفريع: ( 1/191) انظر: المدونة: (1(
 ).  2/100) انظر: اGم: (2(
 ). 1/306التفريع: ()، 1/191) انظر: المدونة: (3(
 ). 2/100) انظر: اGم: (4(
 ). 1/307) انظر: التفريع: (5(
 ). 54) انظر: مختصر الطحاوي (ص 6(
 )، وھناك رواية عند أصحاب مالك أن عليه القضاء والكفارة. 1/305)، التفريع: (1/186) انظر: المدونة: (7(
 ). 50رقى (ص )، مختصر الخ192-191) انظر: مسائل اNمام أحمد (ص 8(
 : سقطت من (ق). �) 9(
 ) سبق تخريج الحديث. 10(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2323JJJJJJJJ��������xم�FO���aV���X4�?.xم�FO���aV���X4�?.xم�FO���aV���X4�?.xم�FO���aV���X4�?.xم�FO���aV���X4�?.xم�FO���aV���X4�?.xم�FO���aV���X4�?.xم�FO���aV���X4�?.������
كــان   – � –، فألنـه )2(، خالفــا لبعضـهم)1(مـن أصـبح جنبــا فصـام أجـزأه

  ؛ وألنه حدث فبقى تطهريه ال مينع الصوم كاحلدث األصغر. )3(يفعل ذلك
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2424JJJJJJJJ��������ML5�1S�א��NY^و��g���NC%���P�!אML5�1S�א��NY^و��g���NC%���P�!אML5�1S�א��NY^و��g���NC%���P�!אML5�1S�א��NY^و��g���NC%���P�!אML5�1S�א��NY^و��g���NC%���P�!אML5�1S�א��NY^و��g���NC%���P�!אML5�1S�א��NY^و��g���NC%���P�!אML5�1S�א��NY^و��g���NC%���P�!א��������xNK;ع�א��DRxNK;ع�א��DRxNK;ع�א��DRxNK;ع�א��DRxNK;ع�א��DRxNK;ع�א��DRxNK;ع�א��DRxNK;ع�א��DR������

فـــأخرت الُغســـل حـــىت طلـــع الفجـــر صـــامت إن   وإذا طهـــرت احلـــائض لـــيال
، خالفـــا لعبـــد )4(كانـــت نـــوت وأجزأهـــا، ســـواء فرطـــت بالتـــأخري أو مل تفـــرط

، ألـــا حمدثـــة زال حـــدثها قبـــل الفجـــر ومل يبـــق )5(امللـــك وحممـــد ابـــن مســـلمة
عليهـــا ســـوى التطهـــري كاجلنـــب؛ وألن وجـــوب الغســـل ال ينـــايف صـــحة الصـــوم  

  كالغسل من اجلنابة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2525JJJJJJJJ���������O�O�O�O�O�O�O�Oxن�:.��I{�6�N%O4�?2xن�:.��I{�6�N%O4�?2xن�:.��I{�6�N%O4�?2xن�:.��I{�6�N%O4�?2xن�:.��I{�6�N%O4�?2xن�:.��I{�6�N%O4�?2xن�:.��I{�6�N%O4�?2xن�:.��I{�6�N%O4�?2������

، خالفـــا ملـــا حيكـــى عـــن )7(يف إفطـــار مـــا عـــدا رمضـــان )6(ال تلـــزم العظمـــى
؛ ألن الكفــــارة واجبــــة هلتــــك حرمــــة الزمــــان )9(أن يف قضــــائه الكفــــارة )8(قتـــادة

  واعتبارا بالنفل والنذر.
  
  

                                                

 ). 161)، الرسالة (ص 1/309)، التفريع: (1/184) انظر: المدونة: (1(
، 2/780)، وص!!حيح مس!!لم: 2/231) يحك!!ى ع!!ن أب!!ى ھري!!رة والحس!!ن ب!!ن ص!!الح منع!!ه (أخرج!!ه البخ!!اري: 2(

 ).  4/214البيھقي: (
)، ومس!لم ف!ي الص!يام، ب!اب: ص!حة ص!وم 2/232ب: الص!ائم يص!بح جنب!ا: () أخرجه البخاري في الصوم، با3(

 ). 780، 2/779من طلع عليه الفجر وھو جنب: (
 ).  161)، الرسالة (ص 1/184) انظر: المدونة: (4(
 ). 1/309) انظر: التفريع: (5(
 ا. ) أي: H تلزم الكفارة العظمى، وھي اNعتاق، أو صوم شھرين، أو إطعام ستين مسكين6(
 ). 161) انظر: الرسالة (ص 7(
) قتادة: قتادة بن دعامة السدوسي البص!ري، ت!ابعي إم!ام، ثق!ة ُحج!ة، م!ن أحف!ظ أھ!ل زمان!ه للح!ديث و أعلمھ!م 8(

بالقرآن والفقه واللغة واGنساب، وھ!و رأس الطبق!ة الرابع!ة، ت!وفى س!نة س!ت، أو س!بع، أو ثم!ان عش!رة ومائ!ة 
 ).    453ريب التھذيب ص ، تق7/229(انظر طبقات ابن سعد: 

 ). 3/125) انظر: المغني: (9(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2626JJJJJJJJ��������xز.?�,:�/��.:�نxز.?�,:�/��.:�نxز.?�,:�/��.:�نxز.?�,:�/��.:�نxز.?�,:�/��.:�نxز.?�,:�/��.:�نxز.?�,:�/��.:�نxز.?�,:�/��.:�ن������
إن دخــل ومل قضــاء رمضــان موســع إىل دخــول رمضــان مــن الســنة اآلتيــة، فــ

يقضــه نظــر: فــإن كــان بعــذر فــال إطعــام عليــه وال شــيء ســوى القضــاء، وإن  
؛ خالفـا )1(كان لغري عذر لزمه مع القضاء بعدد األيام أمداد عن كل يوم مد

رضـي اهللا  – )3(، لقول عائشة أم املؤمنني)2(ألىب حنيفة لقوله: ال إطعام عليه
 اسـتطيع أن أقضـيه حـىت : "إن كان ليكون علّي صـوم مـن رمضـان فـال-عنها

، فأبانــت بــذلك أن وقــت القضــاء مــا بــني الرمضــانني، فــإذا )4(يــدخل شــعبان"
أخــره عــن هــذا الوقــت فقــد أخــره عــن وقتــه اعــول لــه، فأشــبه إذا آخــر صــوم 

  . )5(رمضان عن وقته
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2727JJJJJJJJ��������xNO�S2D��N%;אز�א��VxNO�S2D��N%;אز�א��VxNO�S2D��N%;אز�א��VxNO�S2D��N%;אز�א��VxNO�S2D��N%;אز�א��VxNO�S2D��N%;אز�א��VxNO�S2D��N%;אز�א��VxNO�S2D��N%;אز�א��V������

شــاء صــام  ومــن ســافر ســفرا مباحــا تقصــر الصــالة يف مثلــه فهــو باخليــار إن
�m�m�m�m��j����i��h����g�����f��e��j����i��h����g�����f��e��j����i��h����g�����f��e��j����i��h����g�����f��e لقولـــه تعـــاىل: )6(رمضـــان، و إن شـــاء أفطـــر
o��n��m���l��ko��n��m���l��ko��n��m���l��ko��n��m���l��k llll�)7( إن اهللا وضــع عــن �، معنــاه فــأفطر، وقولــه" :

، وكـان  )9(، وقولـه حلمـزة بـن عمـرو األسـلمى)8(املسافر الصوم وشطر الصالة"
"نسـافر ، وقـال أنـس: )10(كثري الصيام: "إن شئت فصم، وإن شـئت فـأفطر"

                                                

 ). 161)، الرسالة (ص 311-1/310)، التفريع: (308-1/303) انظر: الموطأ: (1(
 ). 1/170) انظر: مختصر القدوري: (2(
 ) أم المؤمنين: سقطت من (ق). 3(
م ف!ي الص!يام، ب!اب: قض!اء )، ومسل2/239) أخرجه البخاري في الصوم، باب: متى يقضى قضاء رمضان: (4(

 ). 2/802رمضان في شعبان: (
 ) عن وقته: سقطت من (ق). 5(
 ). 161)، الرسالة (ص 1/304)، التفريع: (1/180) انظر: المدونة: (6(
 . 184{ية: ا) سورة البقرة، 7(
 ) سبق تخريج الحديث في قصر الصMة. 8(
م!دني، ص!حابي جلي!ل، م!ات س!نة إح!دى وس!تين ول!ه أب!و ص!الح أو أب!و محم!د ال حمزة ب9ن عم9رو اxس9لمى:) 9(

 ). 180إحدى وسبعون، وقيل: ثمانون (انظر تقريب التھذيب ص 
)، ومس!!لم ف!!ي الص!!يام، ب!!اب: 2/237) أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الص!!وم، ب!!اب: الص!!وم ف!!ي الس!!فر واNفط!!ار: (10(

 ). 2/789التخيير في الصوم والفطر في السفر: (
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مــع رســول اهللا يف رمضــان فمنــا مــن صــام ومنــا مــن أفطــر، فلــم يعــب الصــائم 
   .)1(على املفطر وال املفطر على الصائم"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2828JJJJJJJJ��������xNO�S@م�א�X��EXxNO�S@م�א�X��EXxNO�S@م�א�X��EXxNO�S@م�א�X��EXxNO�S@م�א�X��EXxNO�S@م�א�X��EXxNO�S@م�א�X��EXxNO�S@م�א�X��EX������
لألخبــار  )2(وإمنــا قلنــا: إن صــومه يصــح، خالفــا لــبعض مــن ال يعتــد خبالفــه

ه احلضــر؛ الــيت رويناهــا، وألن الســفر حــال يصــح فيــه صــوم غــري رمضــان أصــل
  وألن رخصة الفطر كرخصة القصر ولو أمت الصالة ألجزأه فكذلك إذا صام.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2929JJJJJJJJ��������xNO�S@א�cN%O4��.�/�:,xNO�S@א�cN%O4��.�/�:,xNO�S@א�cN%O4��.�/�:,xNO�S@א�cN%O4��.�/�:,xNO�S@א�cN%O4��.�/�:,xNO�S@א�cN%O4��.�/�:,xNO�S@א�cN%O4��.�/�:,xNO�S@א�cN%O4��.�/�:,������
؛ )�m�m�m�m¥��¤���£��¢¥��¤���£��¢¥��¤���£��¢¥��¤���£��¢ llll )3 وإمنـا قلنــا: إن عليــه القضــاء لقولــه تعــاىل:

وألنـــه عـــذر أبـــيح معـــه اإلفطـــار كـــاملرض، وإمنـــا قلنـــا: إنـــه مقصـــور علـــى مـــدة 
 ذلــك؛ وألنــه أحــد األركــان اخلمســة، للســفر تــأثري لالتفــاق علــى تســاويهما يف

  يف ختفيضه، فوجب أن يكون مسافته مثانية وأربعني ميال كالصالة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3030JJJJJJJJxN;S�6א��N%;�1.?�א�:O4م��Fא�xN;S�6א��N%;�1.?�א�:O4م��Fא�xN;S�6א��N%;�1.?�א�:O4م��Fא�xN;S�6א��N%;�1.?�א�:O4م��Fא�xN;S�6א��N%;�1.?�א�:O4م��Fא�xN;S�6א��N%;�1.?�א�:O4م��Fא�xN;S�6א��N%;�1.?�א�:O4م��Fא�xN;S�6א��N%;�1.?�א�:O4م��Fא�������

، والفـرق بينـه وبـني )5(، خالفـا للشـافعي)4(إذا ثبت أنه خمـري فالصـوم أفضـل
تـــه منهـــا، وإذا أفطـــر فهـــي القصـــر أنـــه إذا قصـــر، فقـــد أدى العبـــادة وبرئـــت ذم

  متعلقة بذمته وأداء العبادة أفضل من تأخريها.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3131JJJJJJJJxcN;��x�$�4�6�NO�S@0ذא�4,�م�אxcN;��x�$�4�6�NO�S@0ذא�4,�م�אxcN;��x�$�4�6�NO�S@0ذא�4,�م�אxcN;��x�$�4�6�NO�S@0ذא�4,�م�אxcN;��x�$�4�6�NO�S@0ذא�4,�م�אxcN;��x�$�4�6�NO�S@0ذא�4,�م�אxcN;��x�$�4�6�NO�S@0ذא�4,�م�אxcN;��x�$�4�6�NO�S@0ذא�4,�م�א������

املسافر يف أضـعاف سـفره مبوضـع عازمـا علـى اإلقامـة أربعـة أيـام  )6(إذا أقام
لزمـــه الصـــوم، خالفـــا ألىب حنيفـــة يف قولـــه: ال يلزمـــه ذلـــك إال إذا نـــوى إقامـــة 

                                                

بعض!!ھم بعض!!ا ف!!ي الص!!وم واNفط!!ار:  �م، ب!!اب: ل!!م يع!!ـب أصح!!ـاب النب!!ي ) أخرج!!ه البخـ!!ـاري ف!!ي الص!!و1(
)، ومس!!لم ف!!ي الص!!يام، ب!!اب: ج!!واز الص!!وم والفط!!ر ف!!ي ش!!ھر رمض!!ان للمس!!افر ف!!ي غي!!ر معص!!ية: 2/238(
)2/787 .( 

 ).  5/164)، بداية المجتھد: (2/64) أھل الظاھر يقولون بأن فرضه أيام أَُخر، وH يجزيه صومه (المحلي: 2(
 . 184) سورة البقرة، ا{ية: 3(
 ). 161)، الرسالة (ص 1/304)، التفريع: (1/180) انظر: المدونة: (4(
 ). 77) انظر: اNقناع (ص 5(
 ) في (ق): قام.  6(
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: "ميكـــــث املهــــاجر مبكــــة بعـــــد قضــــاء نســـــكه �يومـــــا، لقولــــه مخســــة عشــــر 
يف حكـــم الســـفر، فكـــان االعتبـــار بزيـــادة  )2(، فجعـــل إقامــــة الـــثالث)1(ثالثـــا"

عليها، وأقل ذلك ما يتعلق به حكم الصيام، وهو يوم، وهو أقل مـا يسـتغرقه 
  من الزمان.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3232JJJJJJJJx�4א*,�.��8�6$��(�م
������0ذא�8
�4א*,�.��8�6$��(�م0xذא�8
�4א*,�.��8�6$��(�م0xذא�8
�4א*,�.��8�6$��(�م0xذא�8
�4א*,�.��8�6$��(�م0xذא�8
�4א*,�.��8�6$��(�م0xذא�8
�4א*,�.��8�6$��(�م0xذא�8
�4א*,�.��8�6$��(�م0xذא�8

ابن القاسم: ألغاه، وحسب مـن غـده، وقـال  وإن دخل يف بعض يوم، قال
، فالبـــن )3(غـــريه: يراعـــي إقامـــة عشـــرين صـــالة مـــن وقـــت عزمـــه علـــى اإلقامـــة

القاســم إن العبــادة املتعلقــة بعــدد أيــام حتســب قبــل طلــوع الفجــر، ويلغــى مــا  
كــان بعــد طلوعــه كالعــدة بالشــهور واألســبوع يف العقيقــة، ولغــريه أن االعتبــار 

لعشرين صالة وتلفيقها يوجـد فيهـا هـذا املعـين، فكـان  )4(اباألربعة أيام مجيعه
  مبنزلة كماهلا. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3333JJJJJJJJxع�%Lم�א���X�6�N%O4�?.xع�%Lم�א���X�6�N%O4�?.xع�%Lم�א���X�6�N%O4�?.xع�%Lم�א���X�6�N%O4�?.xع�%Lم�א���X�6�N%O4�?.xع�%Lم�א���X�6�N%O4�?.xع�%Lم�א���X�6�N%O4�?.xع�%Lم�א���X�6�N%O4�?.������

ومن تطـوع بالصـوم لزمـه إمتامـه إذا كـان حاضـرا، ومل جيـز لـه اخلـروج منـه إال 
 لقولـه تعـاىل: )6(، خالفـا للشـافعي)5(لعذر، فإن أفطـر لغـري عـذر لزمـه القضـاء

�m�m�m�m~��}~��}~��}~��}llll�)7( ـــا عبـــادة مقصـــودة لنفســـها كـــاحلج والعمـــرة، فأمـــا ؛ وأل
أصـــبحتا  )9(-رضـــي اهللا عنهمـــا – )8(القضـــاء فلمـــا روي أن عائشـــة وحفصـــة

                                                

 ). 2/986) أخرجه مسلم في الحج، باب: جواز اNقامة بمكة للمھاجر...: (1(
 ) في (م): الثMثة. 2(
 ). 1/305، التفريع: ()1/181) انظر: المدونة: (3(
 ) في (م): جميعھا. 4(
 ). 160)، الرسالة (ص 1/303)، التفريع: (1/183) انظر: المدونة: (5(
 ). 59)، مختصر المزنى (ص 2/103) انظر: اGم: (6(
 . 1) سورة المائدة، ا{ية: 7(
بن حذافة س!نة ث!Mث،  بعد خنيس �حصفة بنت عمر بن الخطاب، أم المؤمنين، تزوجھا رسول هللا  حفصة:) 8(

 ). 745وماتت سنة خمس وأربعين (انظر: تقريب التھذيب ص 
 ) رضي هللا عنھما: سقطت من (ق). 9(
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: "اقضـيا يومـا �صائمتني متطوعتني فُأهدي هلما طعام فأفطرتا عليـه، فقـال 
  . )1(مكانه"

وإن أفطره من عذر ملرض، أو عطش، أو شدة جوع، أو إكراه، أو سهو، 
وقت فال قضاء عليه؛ ألنه التزمـه مـع القـدرة علـى إمتامـه، فـإذا قطعـه أو خطأ 

  عليه قاطع بغري صنعه وال اختياره فال شيء عليه.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3434JJJJJJJJxN%O�O�NO���+`�N:!4و�א�N;Sم��6א��F��8ع��%��?.xN%O�O�NO���+`�N:!4و�א�N;Sم��6א��F��8ع��%��?.xN%O�O�NO���+`�N:!4و�א�N;Sم��6א��F��8ع��%��?.xN%O�O�NO���+`�N:!4و�א�N;Sم��6א��F��8ع��%��?.xN%O�O�NO���+`�N:!4و�א�N;Sم��6א��F��8ع��%��?.xN%O�O�NO���+`�N:!4و�א�N;Sم��6א��F��8ع��%��?.xN%O�O�NO���+`�N:!4و�א�N;Sم��6א��F��8ع��%��?.xN%O�O�NO���+`�N:!4و�א�N;Sم��6א��F��8ع��%��?.������

إذا تطــوع يف الســفر، أو صــام، يف احلضــر، مث ســافر يف بقيــة يومــه، فــأفطر 
ا: وجــوب القضـاء عليــه، واألخــرى: ســقوطه، فوجــه : إحــدامه)2(ففيهـا روايتــان

األوىل: أنـــــه أفطـــــر خمتـــــارا مـــــع إمكـــــان اإلمتـــــام كاحلاضـــــر، ووجـــــه الثانيـــــة: أن         
كــل معــىن جــاز معــه اإلفطــار يف رمضــان ســقط بــه القضــاء يف التطــوع أصــله 

  املرض.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3535JJJJJJJJxضN2O��a�$.��3'�?.xضN2O��a�$.��3'�?.xضN2O��a�$.��3'�?.xضN2O��a�$.��3'�?.xضN2O��a�$.��3'�?.xضN2O��a�$.��3'�?.xضN2O��a�$.��3'�?.xضN2O��a�$.��3'�?.������

نــه التــزم صــوما عينــه، فــإذا إذا نــذر يومــا معينــا فمرضــه فــال قضــاء عليــه؛ أل
فــات فــال قضــاء عليــه ألن صــومه مــع فواتــه غــري ممكــن، وكــذلك إذا حاضــت 
فإن أفطر متعمدا فعليه قضاؤه؛ وألنه مستحق عليه، فإذا تركه اسـتحق البـدل 
عليـــه اعتبــــارا برمضـــان، والســــفر لـــيس بعــــذر اعتبـــارا بقطــــع التتـــابع، وقيــــل يف 

  . )3(املرض: يقضى، واألول أصح
��������
��������

                                                

)، والترم!ذي ف!ي الص!وم، ب!اب: إيج!اب 2/836) أخرجه أبو داود في الصوم، ب!اب: م!ن رأى علي!ه القض!اء: (1(
، واتف!ق الحف!اظ عل!ى ض!عفه موص!وH ) مرس!1/306M)، وأخرجه مالك في الموط!أ: (3/112القضاء عليه: (

 ). 243-5/239(انظر الھداية تخريج أحاديث بداية المجتھد: (
 ). 130)، الكافي (ص 160)، الرسالة (ص 1/304) انظر: التفريع: (2(
 ). 161)، الرسالة (ص 1/306)، التفريع: (1/189) انظر: المدونة: (3(
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FOFOFOFOFOFOFOFOz�1z�1z�1z�1z�1z�1z�1z�13636JJJJJJJJx����'�1>44و��،?)NCUم�א���X�6�\��50ذא�x����'�1>44و��،?)NCUم�א���X�6�\��50ذא�x����'�1>44و��،?)NCUم�א���X�6�\��50ذא�x����'�1>44و��،?)NCUم�א���X�6�\��50ذא�x����'�1>44و��،?)NCUم�א���X�6�\��50ذא�x����'�1>44و��،?)NCUم�א���X�6�\��50ذא�x����'�1>44و��،?)NCUم�א���X�6�\��50ذא�x����'�1>44و��،?)NCUم�א���X�6�\��50ذא���������
إذا حاضــت يف صــيام الشــهرين أو أكــل ناســيا، أو خمطئــا للوقــت مل يقطــع 

، وإمنا قلنـا: إن احلـيض ال يقطعـه؛ ألنـه ال )1(تتابعه؛ ألنه أمر غالب كاحليض
يكون هلا سبيل إىل اخلالص منه، وإن مرض فأفطر مل يقطع التتـابع، (خالفـا 

، وإن سـافر فـأفطره انقطـع )3(؛ ألنه عذر ال ميكنه دفعه كاحليض))2(للشافعي
  ؛ ألنه يقدر معه على الصوم فلم يكن عذرا يف قطع التتابع.)4(تتابعه

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3737JJJJJJJJxc�3��6.:�ن�8$��3`+�زאل���N%O4�?.xc�3��6.:�ن�8$��3`+�زאل���N%O4�?.xc�3��6.:�ن�8$��3`+�زאل���N%O4�?.xc�3��6.:�ن�8$��3`+�زאل���N%O4�?.xc�3��6.:�ن�8$��3`+�زאل���N%O4�?.xc�3��6.:�ن�8$��3`+�زאل���N%O4�?.xc�3��6.:�ن�8$��3`+�زאل���N%O4�?.xc�3��6.:�ن�8$��3`+�زאل���N%O4�?.������
ـــــى  ومـــــن أفطـــــر يف رمضـــــان بعـــــذر مث زال عـــــذره يف بقيـــــة يومـــــه فـــــذلك عل

الفطــر مــع العلــم بــأن اليــوم مــن رمضــان مل  )6(: إن كــان عــذره يبــيح)5(ضــربني
يلزمــه إمتــام اإلمســاك كاحلــائض واملــريض واملســافر إذا زالــت أعــذارهم يف بقيــة 
يـــومهم، وإن كــــان عــــذرا يســـوغ الفطــــر معــــه بشــــرط عـــدم العلــــم بــــأن الوقــــت 

، وذلــك كخطــأ العــدة )7(مســتحق صــومه، فــإن زوال العــذر موجــب لإلمســاك
بعد الطلوع مع االجتهاد والظـن  )8(و بالسحروالوقت باإلفطار قبل الغروب أ

  . )9(لبقاء الليل وخروج النهار، واألكل سهوا، وما أشبه ذلك
��������
��������
��������
��������

                                                

 ). 1/310) انظر: التفريع: (1(
)2G1/103م: () انظر: ا .( 
 ) ما بين قوسين سقط من (ق). 3(
 ) في (م): التتابع. 4(
 ) في (م): وجھين. 5(
 ) يبيح: مطموسة في (ق) و (م). 6(
 ). 123)، الكافي (ص 1/305) انظر: التفريع: (7(
 ) في (م):  بالتسحير. 8(
  ) في (م): وما أشبھه.9(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3838JJJJJJJJxN�
��������X�6م�א�
���X�6xNم�א�
���X�6xNم�א�
���X�6xNم�א�
���X�6xNم�א�
���X�6xNم�א�
���X�6xNم�א�
���X�6xNم�א�
 :)3(لقولـه تعـاىل )2(جائز إذا أفطر األيام املنهـى عـن صـيامها )1(سرد الصوم

�m�m�m�m}���|�����{��z��y��x}���|�����{��z��y��x}���|�����{��z��y��x}���|�����{��z��y��x llll�)4( ــــه : -عــــز وجــــل –: "يقــــول اهللا �، وقول
، وألن مجاعـة )5("كل عمل ابن آدم لـه، إال الصـوم، فإنـه يل، وأنـا أجـزى بـه"

، وألنـــه مـــن عبـــادات األبـــدان املبتدئـــة فجـــاز )6(مـــن الصـــحابة قـــد فعلـــوا ذلـــك
  سرده يف أوقات جوازه كالصالة، واهللا أعلم.


2u�MD��7א�MDX�،+�5Nא��? Nא�7א��+S8�Wx�fL�_א��L>�c�DL)م���Fא���L>�©F
2u�MD��7א�MDX�،+�5Nא��? Nא�7א��+S8�Wx�fL�_א��L>�c�DL)م���Fא���L>�©F
2u�MD��7א�MDX�،+�5Nא��? Nא�7א��+S8�Wx�fL�_א��L>�c�DL)م���Fא���L>�©F
2u�MD��7א�MDX�،+�5Nא��? Nא�7א��+S8�Wx�fL�_א��L>�c�DL)م���Fא���L>�©F
2u�MD��7א�MDX�،+�5Nא��? Nא�7א��+S8�Wx�fL�_א��L>�c�DL)م���Fא���L>�©F
2u�MD��7א�MDX�،+�5Nא��? Nא�7א��+S8�Wx�fL�_א��L>�c�DL)م���Fא���L>�©F
2u�MD��7א�MDX�،+�5Nא��? Nא�7א��+S8�Wx�fL�_א��L>�c�DL)م���Fא���L>�©F
2u�MD��7א�MDX�،+�5Nא��? Nא�7א��+S8�Wx�fL�_א��L>�c�DL)م���Fא���L>�©FEEEEEEEE))77((  

�@�@�  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 ) سرد الصوم: ھو ما يعرف بصيام الدھر. 1(
 ). 129انظر: الكافي: (ص ) 2(
 ) تعالى: سقطت من (ق). 3(
 . 184) سورة البقرة، ا{ية: 4(
 ). 2/806) أخرج مسلم في الصيام، باب: فضل الصيام: (5(
 ).  4/301(البيھقي: �) ممن فعلوا ذلك: عمر بن الخطاب وعبد هللا ابنه، وعائشة، 6(
 ) ما بين القوسين: سقط من (م). 7(
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<<<<<<<<

Í^ÓjÂ÷]<h^jÒÍ^ÓjÂ÷]<h^jÒÍ^ÓjÂ÷]<h^jÒÍ^ÓjÂ÷]<h^jÒÍ^ÓjÂ÷]<h^jÒÍ^ÓjÂ÷]<h^jÒÍ^ÓjÂ÷]<h^jÒÍ^ÓjÂ÷]<h^jÒEEEEEEEE11111111DDDDDDDD<<<<<<<<

�m�m�m�m��z��y��x��w��v��z��y��x��w��v��z��y��x��w��v��z��y��x��w��v األصــــــــــل يف جــــــــــوازه قولــــــــــه تعــــــــــاىل:
{{{{llll�)2( وقال لـه: إين نـذرت يف اجلاهليــة أن  -� –لعمر  �، وقوله

والسـلف بعـده، واإلمجـاع علـى  )4(؛ وألنه فعله هو)3(أعتكف: "أوف بنذرك"
  .)5(ذلك

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJx��NUא��x�fL�_א��)N$�x��NUא��x�fL�_א��)N$�x��NUא��x�fL�_א��)N$�x��NUא��x�fL�_א��)N$�x��NUא��x�fL�_א��)N$�x��NUא��x�fL�_א��)N$�x��NUא��x�fL�_א��)N$�x��NUא��x�fL�_א��)N$�������
الشرعي هو املقام يف املسجد مع الصوم والنية، وإمنـا قلنـا: إنـه  واالعتكاف

املقــام يف املســجد؛ ألن االعتكــاف هــو املالزمــة والعكــوف والثبــوت واللــزوم، 
  أي: مالزمون لعبادا. )�m�m�m�m��¢��¡��������~��¢��¡��������~��¢��¡��������~��¢��¡��������~llll)6 ومنه قوله تعاىل:

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJxx�fL�_�6א�
KS@אط�א�dאxx�fL�_�6א�
KS@אط�א�dאxx�fL�_�6א�
KS@אط�א�dאxx�fL�_�6א�
KS@אط�א�dאxx�fL�_�6א�
KS@אط�א�dאxx�fL�_�6א�
KS@אط�א�dאxx�fL�_�6א�
KS@אط�א�dאxx�fL�_�6א�
KS@אط�א�dא������
�m�m�m�m��z��y��x��z��y��x��z��y��x��z��y��x لقولــــه تعـــــاىل: )7(وإمنــــا قلنــــا: إن مــــن شـــــرطه املســــجد

{{{{llll)8( ، فـــدل علـــى أن املســـجد مـــن شـــرطه، وإال مل يكـــن لتخصيصـــه
اعتكـف  �من سائـر األماكن مع النهـي عـن املباشـرة يف مجيعـه معـىن؛ وألنـه 

  .)10(؛ وألنه إمجاع)9(يف املسجد ومل يعتكف يف غريه
                                                

 سوف يأتي تعريفه من المصنف.  ) اHعتكاف: 1(
 . 187) سورة البقرة، أ{ية: 2(
)، ومس!!لم ف!!ي 2/260) أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي اHعتك!!اف، ب!!اب: إذا ن!!ذر ف!!ي الجاھلي!!ة أن يعتك!!ف، ث!!م أس!!لم: (3(

  .)3/1277اNيمان، باب: نذر الكافر وما يفعل به إذا أسلم: (
)، ومسلم في اHعتكاف، ب!اب: 2/255ي العشر اGواخر: () أخرجه البخاري في اHعتكاف، باب: اHعتكاف ف4(

 ). 2/830اعتكاف العشر اGواخر...: (
 ). 3/183)، والمغنى: (52) انظر: اNجماع: (ص 5(
 ). 52) سورة اGنبياء، ا{ية: (6(
 ). 131)، الكافي: (ص 163)، الرسالة: (ص 1/312)، التفريع: (1/196) انظر: المدونة: (7(
 ). 187لبقرة، أ{ية: () سورة ا8(
)، ومس!لم 2/256) في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري ف!ي اHعتك!اف، ب!اب: H ي!دخل البي!ت إH لحاج!ة: (9(

 ). 1/244في الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجھا: (
 ).4/219)، فتح البارى: (3/187) انظر: المغنى: (10(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJxx�fL�_���1א/��6אVNوא��A4N@אxx�fL�_���1א/��6אVNوא��A4N@אxx�fL�_���1א/��6אVNوא��A4N@אxx�fL�_���1א/��6אVNوא��A4N@אxx�fL�_���1א/��6אVNوא��A4N@אxx�fL�_���1א/��6אVNوא��A4N@אxx�fL�_���1א/��6אVNوא��A4N@אxx�fL�_���1א/��6אVNوא��A4N@א������
يف قولـه: إن  )2(، خالفـا ألىب حنيفـة)1(أة والرجل فيه سواءوإمنا قلنا: إن املر 

املــرأة تعتكــف يف مســجد بيتهــا، للظــاهر وهــو عــام؛ وألنــه شــخص معتكــف  
  كالرجل؛ وألن كل شرط لالعتكاف لزم يف حق املرأة كالصوم.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJxx�fL�_�6א���aאط�א��dאxx�fL�_�6א���aאط�א��dאxx�fL�_�6א���aאط�א��dאxx�fL�_�6א���aאط�א��dאxx�fL�_�6א���aאط�א��dאxx�fL�_�6א���aאط�א��dאxx�fL�_�6א���aאط�א��dאxx�fL�_�6א���aאط�א��dא������
؛ وألـا )3(بالنيـات": "إمنـا األعمـال �وإمنا قلنا: إن النية من شرطه لقولـه 

  عبادة متقرب ا والقربة البد هلا من نية.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJx
KS@א�?.��fL$@وج�אNYאز��Vم�
�x
KS@א�?.��fL$@وج�אNYאز��Vم�
�x
KS@א�?.��fL$@وج�אNYאز��Vم�
�x
KS@א�?.��fL$@وج�אNYאز��Vم�
�x
KS@א�?.��fL$@وج�אNYאز��Vم�
�x
KS@א�?.��fL$@وج�אNYאز��Vم�
�x
KS@א�?.��fL$@وج�אNYאز��Vم�
�x
KS@א�?.��fL$@وج�אNYאز��Vم�
�������

إىل  )4(وال جيوز له اخلروج من املسجد إال حلاجة اإلنسان، أو ألمر يضطره
mmmm��x��x��x��x ، واألصـــل فيـــه قولـــه تعـــاىل:)5(اخلـــروج مـــن حاجتـــه إىل شـــراء طعامـــه

{��z��y{��z��y{��z��y{��z��yllll)6(كـان إذا اعتكـف ال خيـرج إال حلاجــة   �ه ، وروي: "أنـ
ــــد مــــن اخلــــروج هلــــا، فكانــــت خبــــالف غــــريه، )7(اإلنســــان" ، وألن احلاجــــة الب

وال جيـــوز لـــه اخلـــروج لعيـــادة مـــريض وال لصـــالة علـــى  وكـــذلك شـــراء الطعـــام.
مل يكـــن  �جنـــازة، وال التشـــاغل بشـــيء مـــن أمـــوره ســـوى مـــا ذكرنـــاه؛ ألنـــه 

  ه فلم جيز له مفارقته كالصيام.، وألن املسجد من شرط)8(يفعل ذلك
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������xx�fL�_وج�.?�אNpאط�א�dאز�א�Vم�
�xx�fL�_وج�.?�אNpאط�א�dאز�א�Vم�
�xx�fL�_وج�.?�אNpאط�א�dאز�א�Vم�
�xx�fL�_وج�.?�אNpאط�א�dאز�א�Vم�
�xx�fL�_وج�.?�אNpאط�א�dאز�א�Vم�
�xx�fL�_وج�.?�אNpאط�א�dאز�א�Vم�
�xx�fL�_وج�.?�אNpאط�א�dאز�א�Vم�
�xx�fL�_وج�.?�אNpאط�א�dאز�א�Vم�
�������

وال جيــوز لــه أن يشــرتط يف االعتكــاف جــواز اخلــروج منــه لضــرورة إن نزلــت 
؛ ألنـــه شـــرط مـــا ينـــايف موجـــب )10(، خالفـــا للشـــافعي)9(بـــه ســـوى مـــا ذكرنـــاه

                                                

 ). 132)، الكافي: (ص 1/313) انظر: التفريع: (1(
 ). 58) انظر: مختصر الطحاوى: (ص 2(
 ) سبق تخريج الحديث. 3(
 ) في (ق): يضره. 4(
 ). 164)، الرسالة: (ص 1/313)، التفريع: (198-1/197) انظر: المدونة: (5(
 ). 187) سورة البقرة، ا{ية: (6(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا.  7(
 والتي سوف يأتي ذكرھا.   التي ذكرت، �) كما جاء في أحاديث اعتكافه 8(
 ). 164)، الرسالة: (ص 313)، التفريع: (1/198) انظر: المدونة: (9(
 ). 82)، اNقناع: (ص 2/105) انظر: اGم: (10(
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خـــالف  االعتكـــاف كمـــا لـــو شـــرط تـــرك الصـــوم؛ وألـــا عبـــادة اشـــرتط فيهـــا
  موجب عقدها املطلق ونقيضه، فلم يصح كالصالة والصيام.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ��������xx�fL�_م��6א��Fאط�א��d�6אxx�fL�_م��6א��Fאط�א��d�6אxx�fL�_م��6א��Fאط�א��d�6אxx�fL�_م��6א��Fאط�א��d�6אxx�fL�_م��6א��Fאط�א��d�6אxx�fL�_م��6א��Fאط�א��d�6אxx�fL�_م��6א��Fאط�א��d�6אxx�fL�_م��6א��Fאط�א��d�6א������
 ، لقولــــه تعــــاىل:)2(، خالفــــا للشــــافعي)1(وإمنــــا قلنــــا: إن الصــــيام مــــن شــــرطه

mmmmG����F��E��D��C��B��AG����F��E��D��C��B��AG����F��E��D��C��B��AG����F��E��D��C��B��A llll�:إىل قولــــــــه �m�m�m�m���r��q�����p���r��q�����p���r��q�����p���r��q�����p
t��st��st��st��suuuu��������{��z��y��x��w��v{��z��y��x��w��v{��z��y��x��w��v{��z��y��x��w��vllll�)3(رة ، فنهى عن املباشـ

الصــيام يف االعتكــاف، وقصــر املخاطبــة بــه علــى الصــائمني، فــدل علــى كــون 
لعمـر  �فكـان ذلـك بيانـا لـه، وقولـه ، )4(اعتكـف صـائما"�شرطا فيـه؛ وألنـه 

، وألنــــه لبــــث يف مكــــان خمصــــوص، فلــــم )5(: "أوف بنــــذرك وصــــم"- � –
  يكن قربة إال بانضمام معىن آخر إليه، وهو قربة يف نفسه كالوقوف بعرفة.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJ��������xא#(�م�?.�x�fL�_א�W�O��F)��.�1,4xא#(�م�?.�x�fL�_א�W�O��F)��.�1,4xא#(�م�?.�x�fL�_א�W�O��F)��.�1,4xא#(�م�?.�x�fL�_א�W�O��F)��.�1,4xא#(�م�?.�x�fL�_א�W�O��F)��.�1,4xא#(�م�?.�x�fL�_א�W�O��F)��.�1,4xא#(�م�?.�x�fL�_א�W�O��F)��.�1,4xא#(�م�?.�x�fL�_א�W�O��F)��.�1,4������
؛ ألن الصــيام ال ميكــن يف أقــل )6(وأقــل مــا يصــح االعتكــاف يف يــوم واحــد

منه، وكل عبادة شرط فيها زمـان فأقلـه مـا يسـتغرقه وقتـه كالصـالة، واالختيـار 
  .)7(مل ينقص منها �أن ال ينقص من عشرة أيام؛ ألنه 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJ��������xx�fL�gم����Fא�xx�fL�gم����Fא�xx�fL�gم����Fא�xx�fL�gم����Fא�xx�fL�gم����Fא�xx�fL�gم����Fא�xx�fL�gم����Fא�xx�fL�gم����Fא�������
يس مـــن شـــرط االعتكـــاف أن يصـــوم لالعتكـــاف، إال أن جيعلـــه شـــرطا؛ ولـــ
اعتكف يف رمضان، وهو واجب لغري االعتكاف؛ ألن مـن حقـه أال  �ألنه 

                                                

 ). 163)، الرسالة: (ص 1/313)، التفريع: (1/195) انظر: المدونة: (1(
 )،   81)، اNقناع: (ص 2/107) انظر: اGم: ( 2(
 ). 187ة، ا{ية: () سورة البقر3(
)، ومس!!لم ف!!ي اHعتك!!اف، 2/255) أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي اHعتك!!اف، ب!!اب: اHعتك!!اف ف!!ي العش!!رة اGواخ!!ر: (4(

 ). 2/830باب: اعتكاف العشر اGواخر من رمضان: (
) سبق تخريج الحديث بلفظ: "أوف بنذرك"، أما بھذا اللف!ظ فق!د أخرج!ه أب!و داود ف!ي الص!وم، ب!اب: المعتك!ف 5(

 ). 4/316)، وقد ضعفه البيھقي: (1/576د المريض: (يعو
 ). 163)، الرسالة: (ص 313-1/312) انظر: التفريع: (6(
اعتك!ف عش!را م!!ن ش!وال ال!ذي أخرج!ه البخ!اري ف!ي اHعتك!اف، ب!!اب:   �) كم!ا روى ف!ي ح!ديث عائش!ة أن!ه 7(

 ).2/255اعتكاف النساء: (
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يكون يف الصوم سواء كان له أو لغـريه، كمـا أن الصـالة ال تكـون إال بطهـارة 
  من احلدث هلا أو لغريها.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJx
KS@�6א�x�fL�_אx
KS@�6א�x�fL�_אx
KS@�6א�x�fL�_אx
KS@�6א�x�fL�_אx
KS@�6א�x�fL�_אx
KS@�6א�x�fL�_אx
KS@�6א�x�fL�_אx
KS@�6א�x�fL�_א������
ـــه تعـــاىل:  )1(يف مســـجدواالعتكـــاف جـــائز  �m�m�m�m��z��y��x��z��y��x��z��y��x��z��y��xلعمـــوم قول

{{{{llll�)2(جيــز لــه االعتكــاف إال يف مل ، فــإن كــان أيامــا تتخللهــا اجلمعــة 
 )3(اجلامع ال ألجل أن االعتكـاف ال يصـح يف غـريه مـن املسـاجد؛ لكـن ألنـه

، وذلـــك غــــري )4(البـــد لـــه مـــن اخلـــروج إىل املســــجد فيبطـــل اعتكافـــه أو يرتكـــه
  عتكاف فلم يبق إال ما قلناه.جائز؛ ألا أوىل من اال

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJx�$2Q0"�א�W;fL$.�?.ج�NY�?2�Ox�$2Q0"�א�W;fL$.�?.ج�NY�?2�Ox�$2Q0"�א�W;fL$.�?.ج�NY�?2�Ox�$2Q0"�א�W;fL$.�?.ج�NY�?2�Ox�$2Q0"�א�W;fL$.�?.ج�NY�?2�Ox�$2Q0"�א�W;fL$.�?.ج�NY�?2�Ox�$2Q0"�א�W;fL$.�?.ج�NY�?2�Ox�$2Q0"�א�W;fL$.�?.ج�NY�?2�O������
وقـال عبـد  -رمحـه اهللا –خرج إىل اجلمعة بطل اعتكافه عند مالـك  )5(وإذا

، فوجه قول مالك: إنـه خـرج مـن املسـجد خمتـارا فيمـا كـان )6(امللك: ال يبطل
عبــد امللــك: إن خروجــه لعيــادة مــريض، ووجــه قــول  )7(ميكنــه أال خيــرج فأشــبه

اجلمعــة أمــر يضــطره إىل اخلــروج ال جيــوز لــه اإلقامــة يف املســجد معــه كحاجــة 
  اإلنسان.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJxx�fL�_�6�1אY

�4و(�)�ML.xx�fL�_�6�1אY

�4و(�)�ML.xx�fL�_�6�1אY

�4و(�)�ML.xx�fL�_�6�1אY

�4و(�)�ML.xx�fL�_�6�1אY

�4و(�)�ML.xx�fL�_�6�1אY

�4و(�)�ML.xx�fL�_�6�1אY

�4و(�)�ML.xx�fL�_�6�1אY

�4و(�)�ML.������

ويستحب ملن يريد االعتكاف أن يدخل إىل معتكفه قبـل غـروب الشـمس 
مـــن أول ليلـــة مـــن اعتكافـــه ليســـتوي يف اليـــوم بليلتـــه، فـــإن دخـــل بعـــد غـــروب 

                                                

 ). 131الكافي: (ص  )،1/313)، التفريع: (1/203) انظر: المدونة: (1(
 ). 187) سورة البقرة، ا{ية: (2(
 ) Gنه سقطت من (م). 3(
 ) في (م): تركھا. 4(
 ) في (م): فإن. 5(
 ).  131)، الكافي: (ص 1/313)، التفريع: (1/203) انظر: المدونة: (6(
 ) في (م): فأمكن. 7(
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أجــزأه؛ ألن الليــل   )1(وقبــل طلــوع الفجــر يف وقــت ينــوي فيــه الصــوم الشــمس
  وقت نوى فيه أجزأه. )2(كله وقت لنية الصيام، فأي

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJ��������xن�:.��NYh�6��fL$@א�xאNF'�6אxن�:.��NYh�6��fL$@א�xאNF'�6אxن�:.��NYh�6��fL$@א�xאNF'�6אxن�:.��NYh�6��fL$@א�xאNF'�6אxن�:.��NYh�6��fL$@א�xאNF'�6אxن�:.��NYh�6��fL$@א�xאNF'�6אxن�:.��NYh�6��fL$@א�xאNF'�6אxن�:.��NYh�6��fL$@א�xאNF'�6א������
ويســتحب ملــن اعتكــف آخــر رمضــان أن ال ينصــرف إىل بيتــه حــىت يشــهد 

؛ وألنه إذا رجـع )4(كذلك كان يفعل  �ألن رسول اهللا  )3(العيد مع املسلمني
إىل أهله مل يرتفه بالعذر الذي حيصل عندهم إىل وقت خروجه لصالة العيـد، 

  فإن مل يفعل جاز إذا انصرف بعد غروب الشمس لزوال مدة االعتكاف.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJ��������xs�faא��
�$)��fL$@אxs�faא��
�$)��fL$@אxs�faא��
�$)��fL$@אxs�faא��
�$)��fL$@אxs�faא��
�$)��fL$@אxs�faא��
�$)��fL$@אxs�faא��
�$)��fL$@אxs�faא��
�$)��fL$@א������

، والفرق بينه وبني اإلحـرام أن )5(وللمعتكف أن يعقد النكاح لنفسه ولغريه
، فكـان النكـاح أوىل بـاملنع )6(نوع يف اإلحرام وهو من دواعي الوطءالطيب مم

  وليس كذلك االعتكاف.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJ��������xW�N@�
KS@א�?.��fL$@وج�אNYxW�N@�
KS@א�?.��fL$@وج�אNYxW�N@�
KS@א�?.��fL$@وج�אNYxW�N@�
KS@א�?.��fL$@وج�אNYxW�N@�
KS@א�?.��fL$@وج�אNYxW�N@�
KS@א�?.��fL$@وج�אNYxW�N@�
KS@א�?.��fL$@وج�אNYxW�N@�
KS@א�?.��fL$@وج�אNY������

عـــن الصـــوم، فلـــه  )7(وإذا مـــرض املعتكـــف خـــرج مـــن املســـجد، فـــإن عجـــز
ـــــيح الفطـــــر واخلـــــروج مـــــن )8(الفطـــــر؛ ويبطـــــل اعتكافـــــه ؛ ألن املـــــرض عـــــذر يب

امته يف املسجد تضر به حلاجته إىل العالج وغريه مما ال جيوز املسجد؛ ألن إق
  يف املسجد.

                                                

 ).131)، الكافي: (ص 164)، الرسالة: (ص 196/ 1) انظر: المدونة: (1(
 ) في (ق): فإنه. 2(
 ). 131)، الكافي: (ص 164)، الرسالة: (ص 205، 1/196) انظر: المدونة: (3(
) قال اNمام مالك: بلغني عن بعض أھل الفضل ال!ذين مض!وا أنھ!م H يرجع!ون حت!ى يش!ھدوا العي!د م!ع الن!اس 4(

 ). 1/205)، المدونة: (1/315(انظر: الموطأ: (
 ). 132)، الكافي (ص 164)، الرسالة: (ص 1/314)، التفريع: (1/318) انظر: الموطأ: (5(
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 ) في (م): ضعف. 7(
 ). 132)، الكافي: (ص 163)، الرسالة: (ص 1/196) انظر: المدونة: (8(
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، فأمـا خروجهـا مـن )1(وكذلك احلائض خترج مـن املسـجد ويبطـل اعتكافهـا
املســجد؛ فــألن احلــيض مينــع اإلقامــة فيــه، وأمــا بطــالن االعتكــاف؛ فــألن مــن 

ت شــــرطه الصــــيام علــــى مــــا بينــــاه واحلــــيض ينافيــــه، وإذا صــــح املــــريض وطهــــر 
احلــائض، وقــد بقــى عليهمــا شــيء مــن اعتكافهمــا يــوم فمــا زاد عــادا فتممــاه 
وصــاما فيــه ووصــاله مبــا قبــل املــرض واحلــيض، ومل جيــز هلمــا تــأخريه فــإن أخــراه 

  ابتداء االعتكاف.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJ��������xW.�)4�6��8�LLא���:L�)�x�fL�_אxW.�)4�6��8�LLא���:L�)�x�fL�_אxW.�)4�6��8�LLא���:L�)�x�fL�_אxW.�)4�6��8�LLא���:L�)�x�fL�_אxW.�)4�6��8�LLא���:L�)�x�fL�_אxW.�)4�6��8�LLא���:L�)�x�fL�_אxW.�)4�6��8�LLא���:L�)�x�fL�_אxW.�)4�6��8�LLא���:L�)�x�fL�_א������

ذرا االعتكاف يقتضي بإطالقه التتابع، فمـن نـذر أن يعتكـف عشـرة أيـام نـ
، واألصـل فيـه أــا عبـادة واجبـة، وهـي علـى الفــور )2(مطلقـا لزمـه أن يتابعهمـا

ومنع الرتاخي، إال أن يقوم دليل؛ وألن االعتكـاف ملـا كـان لـيال وـارا، وكـان 
حكــــم ليلــــه كحكــــم ــــاره يف االمتنــــاع مــــن الــــوطء واملباشــــرة وســــائر األفعــــال 

  يوم الواحد.املنافية لالعتكاف كان حكم األيام العدة حكم ال
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717JJJJJJJJ��������xx�fL�_א�/�:,xx�fL�_א�/�:,xx�fL�_א�/�:,xx�fL�_א�/�:,xx�fL�_א�/�:,xx�fL�_א�/�:,xx�fL�_א�/�:,xx�fL�_א�/�:,������

، )3(ومن قطـع اعتكافـه مرض أو حيض لزمه قضـاء مـا تـرك االعتكـاف فيـه
وإن كانــت أيامــا معينــة، خبــالف الصــوم املعــني اعتبــارا بــاحلج والُعمــرة؛ وألــا 

  عبادة هلا تعلق باملسجد حترم فيه املباشرة فصح قضاؤمها.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJج��������NY�?@�WD$Oج.����ز�NY�?@�WD$Oج.����ز�NY�?@�WD$Oج.����ز�NY�?@�WD$Oج.����ز�NY�?@�WD$Oج.����ز�NY�?@�WD$Oج.����ز�NY�?@�WD$Oج.����ز�NY�?@�WD$Oز�����.��������x
KS@א�?.x
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KS@א�?.x
KS@א�?.x
KS@א�?.x
KS@א�?.������

أو حلاجـة اإلنسـان،  أو حلـيضومن أجزنا له اخلروج من املسجد إما ملـرض 
أن يفعل مـا كـان ممنوعـا منـه  )4(فهو يف حكم من هو يف املسجد فال جيوز له

                                                

 ). 164-163)، الرسالة: (ص 1/313)، التفريع: (1/196) انظر: المدونة: (1(
 ). 164-163)، الرسالة: (ص 1/313)، التفريع: (1/202) انظر: المدونة: (2(
 ). 132)، الكافي: (ص 1/313)، التفريع: (1/200) انظر: المدونة: (3(
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يف االعتكــــاف ممــــا ال يقتضـــــيه عــــذره، فمـــــىت فعــــل ذلـــــك أفســــد االعتكـــــاف 
  .)1(واستأنفه، وكذلك يف اجتناب ما جيتنبه يف النهار

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1919JJJJJJJJ��������x�fL$2D��WD$Oز����_��.x�fL$2D��WD$Oز����_��.x�fL$2D��WD$Oز����_��.x�fL$2D��WD$Oز����_��.x�fL$2D��WD$Oز����_��.x�fL$2D��WD$Oز����_��.x�fL$2D��WD$Oز����_��.x�fL$2D��WD$Oز����_��.������
وال جيــوز للمعتكــف أن يطــأ وال يُقبــل وال يباشــر لــيال وال ــارا، فــإن فعــل 

�m�m�m�m��y��x��w��v��y��x��w��v��y��x��w��v��y��x��w��v، واألصـل فيـه قولـه: )2(ذلك بطل اعتكافه
{��z{��z{��z{��zllll)3( ــا عبــادة مــن شــرطها التتــابع مل جتــب بــدال عــن إتــالف؛ وأل

وصوم الظهار، وماعـدا اجلمـاع نفس وال هتك حرمة فأفسدها اجلماع كاحلج 
  من االستمتاع معترب به.

ويفســــده أيضــــا ركــــوب شــــيء مــــن الكبــــائر كشــــرب اخلمــــر والزنــــا واللــــواط 
وااللتذاذ مبا دونـه؛ ألن االعتكـاف هـو ايـة الطاعـة واملبالغـة لـذلك حـىت أنـه 

التشاغل عن التعبد بتدريس العلم، أو املشي لصـالة علـى اجلنـازة  )4(يكره فيه
ري موضعه من املسجد لئال يقطع ذلك العذر مـن الوقـت بغـري مـا قصـد إىل غ

لــه مــن العبــادة، وركــوب الكبــائر ينــايف هــذا، ومــا ضــاد العبــادة أفســدها، واهللا 
  أعلم.

E7�
�א_�x�fL،�وא!2�L>�©FE7�
�א_�x�fL،�وא!2�L>�©FE7�
�א_�x�fL،�وא!2�L>�©FE7�
�א_�x�fL،�وא!2�L>�©F)5(  

�@�@�<<<<<<<<
<<<<<<<<

                                                

 ). 164-163)، الرسالة: (ص 1/314)، التفريع: (202-1/198) انظر: المدونة: (1(
 ). 132ي: (ص )، الكاف1/314)، التفريع: (1/197) انظر: المدونة: (2(
 ).  187) سورة البقرة، ا{ية: (3(
 ) في (ق): فيھا. 4(
 ) ما بين قوسين سقط من (ق). 5(
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<<<<<<<<
Ô‰^ß¹]<h^jÒÔ‰^ß¹]<h^jÒÔ‰^ß¹]<h^jÒÔ‰^ß¹]<h^jÒÔ‰^ß¹]<h^jÒÔ‰^ß¹]<h^jÒÔ‰^ß¹]<h^jÒÔ‰^ß¹]<h^jÒEEEEEEEE11111111DDDDDDDD<<<<<<<<

|��|��|��|��mmmm لقولــه تعــاىل: )3(فــرض علـى مســتطيعه مـن أحــرار املكلفـني )2(احلـج
¥��¤��£��¢����¡������~��}¥��¤��£��¢����¡������~��}¥��¤��£��¢����¡������~��}¥��¤��£��¢����¡������~��} ��¬��«��ª��©����� �̈�§��¬��«��ª��©����� �̈�§��¬��«��ª��©����� �̈�§��¬��«��ª��©����� �̈�§

®®®®llll�)4 (قيــل: معنــاه: مــن مل يــر احلــج واجبــا ،)وقولــه:)5 ،�m�m�m�m��£��¢��£��¢��£��¢��£��¢
¥��¤¥��¤¥��¤¥��¤ llll�)6(:وقولـــه ، mmmm|��{��z��y��x��w|��{��z��y��x��w|��{��z��y��x��w|��{��z��y��x��wllll )7( وقولـــه ،

ـــه للـــذي يســـأله عـــن )8( : "بـــين اإلســـالم علـــى مخـــس: فـــذكر احلـــج"� ، وقول
ــ)9(اإلســالم: "وحــج البيــت" إن  ، وقولــه:)10(ل أن حتجــوا"، وقولــه: "حجــوا قب
  .)12(، وإلمجاع األمة عليه من غري خالف)11(اهللا فرض عليكم احلج"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJxN2$�6א��AN.��!א��VوxN2$�6א��AN.��!א��VوxN2$�6א��AN.��!א��VوxN2$�6א��AN.��!א��VوxN2$�6א��AN.��!א��VوxN2$�6א��AN.��!א��VوxN2$�6א��AN.��!א��VوxN2$�6א��AN.��!א��Vو������
|��{��~������|��{��~������|��{��~������|��{��~�������m�m�m�mلقولــه تعــاىل:  )13(ووجوبــه مــرة يف العمــر غــري متكــرر

¡¡¡¡llll )14( ُســِئل عنــد  �، وذلــك يفيــد أقــل مــا يتناولــه االســم، وروي أنــه

                                                

 ) في (م): كتاب المناسك في الحج. 1(
) الحج: لغة القصد، واصطMحــا: عبــادة يلزمھــا الوقوف بعرفــة ليلــة عاشـ!ـر ذي الحّجـ!ـة: غ!رر المقالـ!ـة 2(

 ).  99فة مع شرح الرصاع: (ص )، حدود ابن عر173(ص 
 ). 173)، الرسالة (1/315) انظر: التفريع: (3(
 .  97) سورة آل عمران، ا{ية: 4(
 ) رواه عن الحسن. 4/19) انظر: تفسير الطبري: (5(
 .196) سورة البقرة، ا{ية: 6(
 .27) سورة الحج، ا{ية:  7(
 سبق تخريج الحديث. )8(
 ) سبق تخريج الحديث.9(
)، وروى بلف!ظ: "م!ن أراد الح!ج فليتعج!ل"، أخرج!ه اNم!!ام 1/448)، والح!اكم: (4/341رج!ه البيھق!ي: ()أخ10(

 ).   1/402)، وأبو داود: (2/962)، وابن ماجه: (1/214أحمد: (
 )  2/975) أخرجه مسلم في الحج ، باب: فرض الحج في العمر مرة ( 11(
 ).  3/217)، المغنى: (7/7انظر: المجموع: ( )12(
 ). 173) انظر: الرسالة (13(
 . 97) سورة آل عمران، ا{ية: 14(
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فقيــل: احلــج كــل عــام؟ فقــال: "احلــج مــرة، ولــو قلــت: نعــم؛ نــزول هــذه اآليــة 
  .)1(لوجبت"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������x�!و4دא/�א��Vوط�وNdx�!و4دא/�א��Vوط�وNdx�!و4دא/�א��Vوط�وNdx�!و4دא/�א��Vوط�وNdx�!و4دא/�א��Vوط�وNdx�!و4دא/�א��Vوط�وNdx�!و4دא/�א��Vوط�وNdx�!و4دא/�א��Vوط�وNd������

: وهـــــي البلـــــوغ والعقـــــل واحلريـــــة واإلســــــالم )2(شـــــروط وجوبـــــه وأدائـــــه ســـــتة
: "رفــع القلــم �، فأمــا العقــل والبلــوغ، فلقولــه )3(واالســتطاعة وإمكــان الســري

؛ وألنــــه مــــن )4(املغلــــوب حــــىت يفيــــق"عــــن ثالثــــة فــــذكر: الصــــيب حــــىت يبلــــغ، و 
  . )5(عبادات األبدان كالصالة والصوم

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������x�!�6א��)N!ط�אNd�1د��x�!�6א��)N!ط�אNd�1د��x�!�6א��)N!ط�אNd�1د��x�!�6א��)N!ط�אNd�1د��x�!�6א��)N!ط�אNd�1د��x�!�6א��)N!ط�אNd�1د��x�!�6א��)N!ط�אNd�1د��x�!�6א��)N!ط�אNd�1د��������
؛ وألن )7(فعليـه أن حيـج" )6(: "أميـا عبـد حـج مث أعتـق�وأما احلرية فلقولـه 

العبــد منافعــه مملوكــة عليــه فــال يســتحق علــى الســيد منهــا إال قــدر مــا ورد بــه 
  الشرع.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJد��د��د��د��د��د��د��د����������x�!م��6אg�*ط�אNd�1x�!م��6אg�*ط�אNd�1x�!م��6אg�*ط�אNd�1x�!م��6אg�*ط�אNd�1x�!م��6אg�*ط�אNd�1x�!م��6אg�*ط�אNd�1x�!م��6אg�*ط�אNd�1x�!م��6אg�*ط�אNd�1��������

وأما اإلسالم فإن قلنا: إن الكفار خماطبون بفروع الشريعة مع اإلقامة علـى  
كفرهم بشرط أن يسلموا فيفعلوا كان اإلسالم شرطا يف األداء، وإن قلنا: إن 

  كان شرطا يف الوجوب.  )8(الوجوب ال يتوجه عليه إال بعد إسالمهم
��������
��������

                                                

 ). 2/975) أخرجه مسلم في الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر: (1(
 ). 173)، الكافي: (ص 1/315)، التفريع: (1/295) في شروط وجوب الحج، انظر: المدونة: (2(
 ) في (م): السير. 3(
 ) سبق تخريج الحديث. 4(
 الصيام والصMة. ) في (م): ك5(
 ) في (م): عتق. 6(
)، والحاكم، واب!ن خزيم!ة وق!ال: الص!حيح أن!ه موق!وف، ورواه الث!وري ع!ن ش!عبة 4/325) أخرجه البيھقي: (7(

 ). 2/220موقوفا (تلخيص الحبير: (
 ) في (م): اNسMم. 8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������xIS@ن�א�f.0�6xIS@ن�א�f.0�6xIS@ن�א�f.0�6xIS@ن�א�f.0�6xIS@ن�א�f.0�6xIS@ن�א�f.0�6xIS@ن�א�f.0�6xIS@ن�א�f.0�6������
، وهـــو خمتلـــف بـــاختالف )1(إمكـــان املســـري، فمـــن أحكـــام االســـتطاعة وأمـــا
النــــاس يف األوقــــات، فــــإن كــــان يف الطريــــق عــــدو قــــد حتقــــق طلبــــه  )2(عــــادات

للنفــوس والغــارات والقطــع ال يكــاد ينفــع معــه بــذل مــال إال مــا يشــق ويعظــم، 
�لتكـرر ذلـك منـه، فـإن احلـج يسـقط معـه لقولـه تعـاىل: )4(غـدره ال يؤمن )3(أو
�m�m�m�mtttt������������x������w��v��ux������w��v��ux������w��v��ux������w��v��u llll�)5(، :وقولــــه �m�m�m�mk��j��ik��j��ik��j��ik��j��i llll�)6( ؛ وألن

احملصـــور بعـــدو لـــه أن يتحلـــل مـــن اإلحـــرام بـــاحلج، فكـــان بـــأن ال يلزمـــه قبـــل 
الــدخول فيــه أوىل، وهــل ذلــك مــانع مــن الوجــوب أو األداء حمتمــل، واألقــوى 

  أن يكون مانعا من األداء.
ال جيحـف بالنـاس  وأما إن علم مـن حـال العـدو أنـه يطلـب شـيئا مـن املـال

وال يشق وال يؤثر قدره، وأنه إذا بذل له مكن الناس من احلج ومل يغدر ـم، 
؛ ألن مــا يبـذل لــه )7(فـإن احلـج يلــزم معـه، خالفـا ملــن منـع ذلــك مـن أصـحابنا

حينئـــذ جيـــري جمـــرى بعـــض النفقـــات واملـــؤن والضـــرائب الـــيت ال يســـقط معهـــا 
  ا.فرض احلج، وال يؤثر يف ذلك كونه جورا وظلم

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJx�!�6����%אL�_ط�אNd�1د��x�!�6����%אL�_ط�אNd�1د��x�!�6����%אL�_ط�אNd�1د��x�!�6����%אL�_ط�אNd�1د��x�!�6����%אL�_ط�אNd�1د��x�!�6����%אL�_ط�אNd�1د��x�!�6����%אL�_ط�אNd�1د��x�!�6����%אL�_ط�אNd�1د��������
¢��£��¤��¢��£��¤��¢��£��¤��¢��£��¤����m�m�m�mفأمـــا االســـتطاعة فإـــا شـــرط يف الوجـــوب لقولـــه تعـــاىل:

¥¥¥¥llll)8( وهـــي عنـــدنا القـــدرة علـــى الوصـــول إىل البيـــت، وفعـــل املناســـك ،
                                                

 ) اHستطاعة: سقطت من (ق). 1(
 ) في (ر): عادة. 2(
 ) في (م): و. 3(
 : عذره. ) في (م)4(
 ). 195) سورة البقرة، ا{ية: (5(
 ). 29) سورة النساء، ا{ية: (6(
) قال الحطاب في مواھبه: "والذي قاله القاضي في المعونة حسـن فM يسقـط ع!ن الموس!ـر دينـ!ـار م!ن مالـ!ـه 7(

لرسالـ!ـة، وضرر ذلك يحتمل، وممن قال بسقوط الحج بغير المجحف أبو عمـران الفـاسي، ذكـره في شـ!ـرح ا
 ). 496-1/495ونقله ابن فرحون والتادلي وغيرھما، وهللا أعلم" (

 . 97) سورة آل عمران، ا{ية: 8(
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بكــل مــا أمكــن ذلــك معــه مــن قــوة و مشــي ومــال، وخيتلــف ذلــك بــاختالف 
وســلوك الطريــق بنفســه مــن  أحــوال النــاس وقــدرهم، فمــن كانــت عادتــه املشــي

غـري حاجـة إىل راحلـة لزمــه احلـج إذا وجـد الـزاد، ومل يقــف وجوبـه علـى وجــود 
الراحلة، فإن كانت عادته املسألة واستماحة الناس لزمه احلج، وإن عدم الزاد 
يف احلـــال جـــرى علـــى عاداتـــه يف التماســـه، وإن كـــان ممـــن ال يســـأل وال يقـــدر 

لـــة مل يلزمـــه احلـــج إال بوجودهـــا، وكـــل هـــذا علـــى الوصـــول إىل البيـــت إال براح
ـــــة  )1(خالفـــــا ألىب حنيفـــــة والشـــــافعي ـــــزاد والراحل يف قـــــوهلم: إن االســـــتطاعة ال

فعــم، واملــال  )�������������m�m�m�m¥��¤��£��¢¥��¤��£��¢¥��¤��£��¢¥��¤��£��¢llll)2مبجموعهمــا؛ ألن اهللا تعــاىل قــال:
حتصــــل مـــــا االســــتطاعة، ويقـــــال: فــــالن مســـــتطيع مبالـــــه  )3(والقــــدر بالبـــــدن

مـن غــري خـروج مـن عــادة، والبـد لـه كالواجــد  وبـنفس؛ وألنـه قـادر علــى احلـج
ــــه مــــن الوصــــول إىل البيــــت، وفعــــل  ــــارا بأهــــل احلــــرم بعلــــة متكن للراحلــــة، واعتب
املناســك مــن غـــري مشــقة فادحــة، واحلـــديث بيــان ملــن كانـــت اســتطاعته الـــزاد 

  والراحلة وهو غالب الناس، وأن السائل سائل عن حال نفسه. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJD��-S2LS)�_��3א���������Mא�Nא�Mx�D5א�Nא�Mx�D5א�Nא�Mx�D5א�Nא�Mx�D5א�Nא�Mx�D5א�Nא�Mx�D5א�Nא�Mx�D5א�Nאx�D5א@$:��א�D��-S2LS)�_��3א@$:��א�D��-S2LS)�_��3א@$:��א�D��-S2LS)�_��3א@$:��א�D��-S2LS)�_��3א@$:��א�D��-S2LS)�_��3א@$:��א�D��-S2LS)�_��3א@$:��א�D��-S2LS)�_��3א@$:�

واملعضوب الذي ال يستمسك على الراحلة غري مستطيع للحج، وال يلزمه 
��������، لقولـه تعـاىل:)5(، خالفـا ألىب حنيفـة والشـافعي)4(أن حيج عنه غريه مـن مـال

�m�m�m�m¥��¤��£��¢����¡������~��}��|¥��¤��£��¢����¡������~��}��|¥��¤��£��¢����¡������~��}��|¥��¤��£��¢����¡������~��}��| llll�)6( معنـــــاه: أن حيجـــــوا ،
ذلك وجوبـه البيت، فأخرب عن صـفة التكليـف وهـو أنـه فعلـه بنفسـه فـانتفى بـ

علــى خــالف هــذه الصــفة؛ وألن كــل عبــادة علــى البــدن مل تــدخلها النيــة مــع 
                                                

 ). 2/113، اGم: (1/178) انظر: مختصر القدوري: (1(
 ). 97) سورة آل عمران، ا{ية: (2(
 ) والقدر بالبدن: سقطت من (م). 3(
 ). 381-1/380)، المقدمات: (133)، الكافي: (ص 1/315) انظر: التفريع: (4(
 ). 2/113)، اGم: (59) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 5(
 ). 97) سورة آل عمران، أ{ية: (6(
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القد رة مل تدخلها مع العجز كالصالة، وألن كـل عبـادة تعلـق فرضـها بالبـدن 
  مع القدرة مل تنتقل إىل غريه مع العجز كالصالة والصوم. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJxمNu��<�Tא@�.�'��و�����EFא��
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«�A4N@א������
م مـــــــن حملـــــــر املـــــــرأة صـــــــحبة مأمونـــــــة لزمهـــــــا احلـــــــج، ولـــــــيس اوإذا وجـــــــدت 

ــــه ســــفر مفــــروض كــــاهلجرة؛ وألن )2(، خالفــــا ألىب حنيفــــة)1(االســــتطاعة ؛ ألن
  احملرم.  )3(وجود من تأمنه وتسكن إليه من النساء يقوم مقام

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJxAN2$א��+f5�6xAN2$א��+f5�6xAN2$א��+f5�6xAN2$א��+f5�6xAN2$א��+f5�6xAN2$א��+f5�6xAN2$א��+f5�6xAN2$א��+f5�6������
 �، لقــول )6(خالفــا للشــافعي )5(ُســّنة مؤكــدة، وليســت بفريضــة )4(والعمــرة

وســئل عــن احلــج أفريضــة هــو؟ فقــال: "نعــم"، قيــل: والعمــرة؟ قــال: "ال، وألن 
، وقولـه: "مـن )9(، وقوله: "احلج جهـاد، والعمـرة تطـوع")8(")7(تعتمر خري لك

؛ )10(مشى إىل مكتوبة فهي كحجة، ومن مشى إىل تطوع فهـي كعمـرة تامـة"
ن وألنه نسـك لـيس لـه وقـت معـني فلـم يكـن فرضـا أصـله طـواف القـدوم؛ وأل

فـــرائض األبـــدان املتعلقـــة مبكـــان خمصـــوص يتعلـــق بزمـــان معـــني، فلمـــا مل يكـــن 
  للعمرة زمن معني انتفى بذلك كوا فرضا.

  
                                                

 ). 426، 1/425) انظر: الموطأ: (1(
 ). 59) انظر: مختصر الطحاوي (ص 2(
 ) في (ق): مع. 3(
ح!رام جم!ع في!ه ب!ين ح!ل وح!رم: غ!رر ) العمرة لغة: الزيارة، واصطMحا: عب!ادة يلزمھ!ا ط!واف وس!عي ف!ي إ4(

 ).   106)، الرصاع: (ص 173المقالة (ص 
 ). 182)، الرسالة: (ص 1/352)، التفريع: (1/347)، والموطأ: (300-1/299) انظر: المدونة: (5(
 ). 84)، اNقناع: (ص 63)، مختصر المزنى (ص 1/132) انظر: اGم: (6(
 ) لك: سقطت من (ق). 7(
)، وق!ال أب!و عيس!ى: ھ!ذا ح!ديث 3/270ي في الحج، باب: ما جاء ف!ي العم!رة أواجب!ة أم H؟ () أخرجه الترمذ8(

حس!!ن ص!!حيح، وق!!ال الح!!افظ اب!!ن حج!!ر: رواه الترم!!ذي م!!ن رواي!!ة الحجاـ!!ـج ب!!ن أرطـ!!ـأة ع!!ن محم!!ـد ب!!ن 
 )، والحديث فيه السؤال عن العمرة فقط. 2/226المنكــدر، والحجاج ضعيف (تلخيص الحبير: 

)، وفي!ه عم!ر ب!ن ق!يس م!تكلم في!ه، وق!ال الح!افظ اب!ن 2/995ابن ماجه في المناسك، ب!اب: العم!رة: ( ) أخرجه9(
 ). 3/150)، نصب الراية: (2/227حجر: إسناده ضعيف (تلخيص الحبير: (

 ). 2/227) أخرجه الطبراني مرفوعا (تلخيص الحبير: 10(
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، )1(: "والعمـرة تطـوع؛ وألن تعتمـر خـري لـك"�وإمنا قلنـا: إـا ُسـنة لقولـه 

؛ )3(تنا هذه لعامنا أم لألبد؟ فقـال: (لألبـد)، وقد سأله: أعمر )2(وقوله لألقرع
وســنتها مــرة يف العمــر للحــديث الــذي  )4(اعتمــر وأصــحابه وأزواجــه �وألنــه 

  رويناه؛ وألن مشقتها كمشقة احلج يف حكمه. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJ��������x�¥�vو���.�?.x�¥�vو���.�?.x�¥�vو���.�?.x�¥�vو���.�?.x�¥�vو���.�?.x�¥�vو���.�?.x�¥�vو���.�?.x�¥�vو���.�?.������

ومـــن مـــات قبـــل أن حيـــج مل يلـــزم عنـــه مـــن رأس مالـــه وال مـــن ثلثـــه، إال أن 
، وقــال الشــافعي: يلــزم احلــج عنــه مــن رأس )5(يف ثلثــهيوصــى بــذلك، فيكــون 

|��{��~������|��{��~������|��{��~������|��{��~�������m�m�m�m ، ودليلنــا قولــه تعــاىل:)6(مالــه وصــى بــذلك أم مل يــوص
¡¡¡¡llll )7( مـــن �، معنـــاه: أن حيجـــوا، وذلـــك ممتنـــع بعـــد املـــوت، وقولـــه" :

، فلـو لـزم احلـج عنـه مـن )8(مات ومل حيـج فليمـت إن شـاء يهوديـا أو نصـرانيا"
لتغليظ؛ وألا عبادة علـى البـدن، فلـم يلـزم أداؤهـا عنـه يف ماله مل يغلظ هذا ا

فلـم تلـزم بعـد املـوت أصـله  )9(املال كالصالة؛ وألا عبادة تـدخلها الكفـارات
  .)10(الصيام

  
                                                

 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 1(
بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زي!د من!اة ) اGقرع بن حابس بن عقال 2(

 ). 7/37(الطبقات الكبرى:  �بن تميم، كان في وفد بني تميم الذين قدموا على رسول هللا 
)، والنسائي في 2/345) حديث اGقرع ورد في الحج، وقد أخرجه أبو داود في المناسك، باب: فرض الحج: (3(

)، وأص!له ف!ي 2/963)، واب!ن ماج!ه ف!ي المناس!ك، وف!رض الح!ج: (5/83لحج، باب: وجوب الح!ج: (مناسك ا
 ). 2/220صحيح مسلم من حديث أبى ھريرة (تلخيص الحبير: 

 وعن أصحابه وأزواجه.   �) وھذا معلوم بتواتر اGخبار عنه 4(
 ).  166)، الكافي: (ص  1/317)، التفريع: (1/360) انظر: المدونة: (5(
 ).  83)، اNقناع: (ص 2/115) انظر: اGم: (6(
 ). 97) سورة آل عمران، ا{ية: (7(
ذك!!ره اب!!ن الج!!وزي ف!!ي الموض!!وعات، وق!!ال العقي!!ل وال!!دارقطني: H يص!!ح في!!ه ش!!يء (تلخ!!يص الحبي!!ر: ) 8(

2/222 .( 
 ) في (م): الكفارة. 9(
 ) في (م): كالصيام. 10(
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؛ ألن الفــرض أوىل مــن )1(يكــره أن حيــج عــن غــريه قبــل أن حيــج عــن نفســه

بــة عـــن الغـــري، كمـــا يكــره أن يتطـــوع بـــأداء الزكـــاة عــن غـــريه قبـــل أن خيـــرج النيا
للذي مسعه حيرم عـن غـريه: "حـج عـن نفسـك، مث  �الزكاة عن نفسه، لقوله 

  .)2(حج عن شربمة"
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فــــإن أحــــرم عــــن غــــريه كــــان عــــن مــــن أحــــرم عنــــه، مث حيــــج بعــــد ذلــــك عــــن 
، خالفا للشافعي يف قوله: إا تنقلب عنـه فتكـون لـه دون مـن أحـرم )3(نفسه
: أرأيــــت لــــو كــــان علــــى أبيــــك ديــــن فقضــــيته أكــــان ينفعــــه �، لقولــــه )4(عنــــه
  ، ومل يشرتط أن تكون قد حجت عن نفسها.)6(؟، قالت: نعم)5(ذلك

ألن كل فعل صحت النيابة فيه بعد سقوطه عن النائب صـحت مـع بقائـه 
الدين، وألنـه قصـد احلـج عـن غـريه فصـح ذلـك أصـله إذا  )7(عليه أصله قضاء

صــح عــن نفســه، وألن بقــاء الفــرض عليــه ال مينعــه أن يفعلــه مــا لــيس بفــرض 
ــــه مــــن أهــــل اإلحــــرام يف  ــــه قضــــاء رمضــــان؛ وألن أصــــله إذا صــــام تطوعــــا وعلي

ينقلـــب عـــن نفســـه  )8(اجلملـــة، فـــإذا قصـــد بـــاإلحرام أن يكـــون عـــن غـــريه فلـــم
وألنــه أحــرم ينــوي بــه عــن شــخص فوجــب أن يكــون أصــله إذا كــان قــد حــج؛ 

                                                

 ). 133)، الكافي: (ص 316-1/315)، التفريع: (1/360) انظر: المدونة: (1(
)، وابن ماجه في المناس!ك، ب!اب: الح!ج 2/403) أخرجه أبو داود في المناسك، باب: الرجل يحج عن غيره: (2(

وموقوف!ا، =)، وابن الجارود والطحاوي، وصّححه اب!ن حب!ان والبيھق!ي، وروى مرفوع!ا 2/969عن الميت: (
ــح، كما قال ابن حبــان والبيھقي وعب!د الحـ!ـق واب!ن القطـ!ـان وقد علله بعضھم، لكن في الجملة الحديث صحي

 ).  279-5/275، والھداية في تخريج أحاديث بداية المجتھد: (3/54وغيرھم (انظر نصب الراية: 
 ). 166)، الكافي: (ص 1/316) انظر: التفريع: (3(
 ). 128، 127، 2/123) انظر: اGم: (4(
 ) ذلك سقطت من (م). 5(
)، ومس!!لم ف!!ي الح!!ج ع!!ن الع!!اجز: 2/218ج!!ه البخ!!اري ف!!ي الح!!ج، ب!!اب: ح!!ج الم!!رأة ع!!ن الرج!!ل: (أخر) 6(

)2/973 .(  
 ) في (م): إذا قضى.  7(
 ) في (م): لم. 8(
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عمـــن نـــواه أصـــله إذا نـــواه عـــن نفســـه؛ وألن كـــل إحـــرام انعقـــد علـــى صـــفة مل 
  ينقلب إىل غريها أصله إذا عقده عن نفسه على صفة مل ينقلب إىل غريها. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJ��������xضN;ع��8!��,�4�1دא/�א��%L)�?2�OxضN;ع��8!��,�4�1دא/�א��%L)�?2�OxضN;ع��8!��,�4�1دא/�א��%L)�?2�OxضN;ع��8!��,�4�1دא/�א��%L)�?2�OxضN;ع��8!��,�4�1دא/�א��%L)�?2�OxضN;ع��8!��,�4�1دא/�א��%L)�?2�OxضN;ع��8!��,�4�1دא/�א��%L)�?2�OxضN;ع��8!��,�4�1دא/�א��%L)�?2�O������
كــان علــى مــا نــواه ومل   يكــره أن يتطــوع بــاحلج قبــل أداء الفــرض، فــإن فعــل

، وإمنا كرهنـاه؛ ألن أداء الفـرض أوىل )2(، خالفا للشافعي)1(ينقلب عن فرضه
من التطـوع كمـا لـو تطـوع بالصـالة قبـل الفـرض مـع ضـيق الوقـت، وإمنـا قلنـا: 
إا ال تنقلب فرضا؛ ألا عبادة نـوى ـا التطـوع فلـم تنقلـب فرضـا كالصـالة 

  والصوم. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJ��������MD��A��V*אMD��A��V*אMD��A��V*אMD��A��V*אMD��A��V*אMD��A��V*אMD��A��V*אMD��A��V*א��������x�!אx�!אx�!אx�!אx�!אx�!אx�!אx�!א������

؛ ألـــا عبـــادة تتعلـــق )4(، خالفـــا ألىب حنيفـــة)3(تصـــح اإلجـــارة علـــى احلـــج
وتفريقهـا؛ وألنـه  )5(باملال يصح النيابة به فيها فصح أخذ األجرة كـأداء الزكـاة

ملا صحت النيابة فيها بغري أجر جازت بأجر كالكفارات والنذور قياسا على 
  لقناطر. على القضاء وبناء املساجد وا )6(أخذ األجرة
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJ��������x��;א��MD���!4�6ن�אx��;א��MD���!4�6ن�אx��;א��MD���!4�6ن�אx��;א��MD���!4�6ن�אx��;א��MD���!4�6ن�אx��;א��MD���!4�6ن�אx��;א��MD���!4�6ن�אx��;א��MD���!4�6ن�א������

، وقــال )8(ال جيــوز تــأخريه للقــادر عليــه، إال مــن عــذر )7(واحلــج علــى الفــور
، فــإن شــاء فعلــه، وإن شــاء تركــه طــول عمــره )9(الشــافعي: هــو علــى الرتاخــي

بشرط العزم على أدائه من غري وقـت معـني، وال إمث عليـه إن مـات ومل يفعلـه، 
                                                

 ). 166)، الكافي: (ص 1/316) انظر: التفريع: (1(
 ). 65)، مختصر المزنى: (ص 128-1/127) انظر: اGم: (2(
 ). 1/316)، التفريع: (1/360) انظر: المدونة: (3(
 ). 59) انظر: مختصر الطحاوي (ص 4(
 ) الزكاة: سقطت من (ق) و (م)، وأكمل النقص من (ر). 5(
 )  في (ق): اNجارة.6(
) الفور: ھو نبع، وجرى، وعند الفقھاء على الفور: على الوقت الحاضر الذي H تأخير فيه (المص!باح المني!ر: 7(

 ). 482ص 
 ). 1/381)، المقدمات: (133)، الكافي: (ص 1/315ريع: () انظر: التف8(
 ).  82)، اNقناع: (ص 62) انظر: مختصر المزنى: (ص 9(
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 )1(إىل األصـــــل يف األوامــــر املطلقــــة هـــــل هــــي علــــى الفـــــور أمفينتقــــل الكــــالم 
  ؟.)2(الرتاخي

ودليلنا أا على الفور أن األمـر اقتضـى إيقـاع الفعـل، وكـان الفعـل البـد لـه 
مــن زمــان يقــع فيــه، وال ذكــر لــه يف اللفــظ بتقــدمي وال تــأخري، وكانــت األفعــال 

ة ويف غــريه ختتلــف أحكامهــا بــاختالف أوقاــا، فيكــون الفعــل يف وقــت طاعــ
  معصية مل يثبت له وقت إال بدليل.

وأمجعوا على أنه إذا وقع يف الوقت األول، فقد أوقع يف وقتـه فلـم يثبـت مـا 
عــداه وقتــا لــه إال بــدليل؛ وألن األمــر ملــا اقتضــى اإليقــاع ومل يكــن للــرتك ذكــر 
وجب فعله عقيب األمر؛ وألن تأخريه لو جاز مل خيـل أن يكـون إىل غايـة أو 

غايــة: فــإن كــان فــذلك توقيــت لــه، وخــالف الرتاخــي، وإن كــان ال إىل  ال إىل
  غاية مل خيل املكلف إذا مات قبل الفعل أن يكون آمثا أو غري آمث.

ويف القـول بأنـه آمث وجـوب اجلمـع بـني جـواز الـرتك واملعصـية بـه، وأن حيظـر 
  اهللا تعاىل ترك الفعل يف وقت ال بينه للمكلف ذلك غري صحيح.

بأنه غري آمث إخراج الفعل عن الوجـوب إىل النـدب؛ ألن النـدب ويف القول 
هـــو الـــذي يكـــون للمكلـــف تركـــه إىل غـــري غايـــة مث ال يـــأمث إذا مـــات قبـــل أن 

من هذا إثبات العزم على اإليقاع يف املسـتقبل؛ ألن  )4(وال يعصمهم )3(يفعله
هــل يف ذلــك إجيابــا ملــا مل يوجبــه األمــر وإســقاط مــا أوجبــه مــن الفعــل، وألن أ

اللغـــة يستحســـنون ذم العبـــد إذا أمـــره ســـيده، فرتكـــه وتراخـــى فيـــه وال يلومـــون 
، والتقصــري، )5(الســيد علــى ذمــه وضــربه و يعللونــه برتاخيــه وينســبونه إىل الــوىن

                                                

 ) في (م): أو. 1(
 ). 2/84) ھذه قاعدة أصولية مختلف فيه، انظر: مختصر ابن الحاجب: (2(
 ) في (م): فعالة.  3(
 ) في (م): H يفھم. 4(
 ). 673لمنير ص ) ونى: ضعف و فتر (المصباح ا5(
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: �وذلك يدل على أنه عندهم على الفور، ودليلنا علـى نفـس املسـألة قولـه 
ج مث مــات ومل حيــج ، وقولــه: "مــن أمكنــه أن حيــ)1("حجــوا قبــل أن ال حتجــوا"

؛ وألن االســــتطاعة موجـــــودة )2(فليمــــت إن شــــاء يهوديــــا وإن شـــــاء نصــــرانيا"
  األداء كما لو غلب على ظنه تعذر اإلمكان بعد عامه. )3(فوجب أن يلزمه

    

                                                

 ) سبق تخريج الحديث. 1(
 ) سبق تخريج الحديث. 2(
 ) في (م): يلزم. 3(
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�8�W.�א,�\�א!��8�W.�א,�\�א!��8�W.�א,�\�א!��8�W.�א,�\�א!��8�W.�א,�\�א!��8�W.�א,�\�א!��8�W.�א,�\�א!��8�W.�א,�\�א!���������

: ميقــــــات زمــــــان، وميقــــــات مكــــــان، فميقــــــات الــــــزمن )1(وللحــــــج ميقاتــــــان
وذو احلجـــة، قيـــل: مجيعـــه، وقيـــل:  احلـــج، وهـــي: شـــوال وذو القعـــدة )2(أشــهر
£��¤��¥��£��¤��¥��£��¤��¥��£��¤��¥����������¢¢¢¢~������¡~������¡~������¡~������¡��m�m�m�m، واألصــــل فيــــه قولــــه تعــــاىل:)3(بعضــــه

§��¦§��¦§��¦§��¦llll�)4( ؛ وألن املتمتـــــع يلزمـــــه اهلـــــدي إلتيانـــــه بـــــالعمرة يف أشـــــهر
  احلج.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJx�!א�NCd4�6��!�8אم�N5*אx�!א�NCd4�6��!�8אم�N5*אx�!א�NCd4�6��!�8אم�N5*אx�!א�NCd4�6��!�8אم�N5*אx�!א�NCd4�6��!�8אم�N5*אx�!א�NCd4�6��!�8אم�N5*אx�!א�NCd4�6��!�8אم�N5*אx�!א�NCd4�6��!�8אم�N5*א������

كـــذلك   �إذا ثبـــت ذلـــك فاألفضـــل أن حيـــرم بـــاحلج يف أشـــهره؛ ألن النـــيب 
ن فائدة التوقيت منع جتاوزها والتقدم عليها، فإن أحرم به قبلها لزمه فعل؛ وأل

، خالفـــا للشـــافعي يف قولـــه: إنـــه يصـــري حمرمـــا )5(ومل ينقلـــب إحرامـــه إىل الُعمـــرة
£��¤��¥��£��¤��¥��£��¤��¥��£��¤��¥����������¢¢¢¢~������¡~������¡~������¡~������¡�m�m�m�m ، لقوله تعاىل:)6(بعمرة وال يلزمه احلج

§��¦§��¦§��¦§��¦llll�)7( ولــيس خيلــو أن يكــون أراد القســمة وأن نصــف األشــهر ،
ج ونصفها لسائر املعامالت، وذلك ليس بقول ألحـد، أو أن يكـون أراد للح

االشرتاك فذلك ما نقوله؛ وألن كـل زمـان صـح فيـه اإلحـرام بـالُعمرة صـح فيـه 
ــــه نســــك يشــــتمل علــــى إحــــرام وطــــواف  ــــاحلج كأشــــهر احلــــج؛ وألن اإلحــــرام ب

                                                

)، الك!افي: 174)، الرسالة: (ص 319-1/318)، التفريع: (319-1/398) في مواقيت الحج انظر: المدونة: (1(
 ).  147(ص 

 ) في (م): شھور. 2(
 ). 1/345) انظر: التفريع: (3(
 ). 189: () سورة البقرة، ا{ية4(
 ). 134)، الكافي: (ص 1/354) انظر: التفريع: (5(
 ). 85)، اNقناع: (ص 63) انظر: مختصر المزنى: (ص 6(
 ). 189) سورة البقرة، ا{ية: (7(
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اإلحرام به يف رجـب أو شـعبان كـالُعمرة؛ وألن اإلحـرام ركـن  )1(وسعي، فجاز
يشــرتط فيــه احلــج والُعمــرة، فجــاز أن يفعــل يف غــري أشــهر احلــج أصــله طــواف 

  اإلفاضة، وال يلزم عليه الوقوف؛ ألنه خمتص باحلج.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������xAN2��nD�a)�_و�،cNCd4�I{�6��!�8אم�N5*אxAN2��nD�a)�_و�،cNCd4�I{�6��!�8אم�N5*אxAN2��nD�a)�_و�،cNCd4�I{�6��!�8אم�N5*אxAN2��nD�a)�_و�،cNCd4�I{�6��!�8אم�N5*אxAN2��nD�a)�_و�،cNCd4�I{�6��!�8אم�N5*אxAN2��nD�a)�_و�،cNCd4�I{�6��!�8אم�N5*אxAN2��nD�a)�_و�،cNCd4�I{�6��!�8אم�N5*אxAN2��nD�a)�_و�،cNCd4�I{�6��!�8אم�N5*א������

، وهذا )2(: "وإمنا المرئ ما نوى"�والدليل على أنه ال ينقلب عمرة قوله 
ن لــه؛ وألنــه أحــرم بــاحلج، فلــم ينقلــب عمــرة أصــله إذا مل ينــو الُعمــرة فلــم تكــ

أحرم يف أشهر احلج؛ وألا عبادة تشتمل على طواف وسعي، فإذا أحرم ـا 
  مل يصح انعقادها عن عبادة أخرى كالُعمرة.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������x�EDن���f@א,�\�א�.x�EDن���f@א,�\�א�.x�EDن���f@א,�\�א�.x�EDن���f@א,�\�א�.x�EDن���f@א,�\�א�.x�EDن���f@א,�\�א�.x�EDن���f@א,�\�א�.x�EDن���f@א,�\�א�.��������
: )3(وأمــا مواقيــت املكــان فهــي أربعــة مواقيــت منقســمة علــى جهــات احلــرم

، وميقـــات أهـــل املدينـــة ذو )4(الشـــام ومصـــر واملغـــرب اجلحفـــةفميقـــات أهـــل 
وأهـــــل العـــــراق  )7(، وأهـــــل الـــــيمن يلملـــــم)6(، وأهـــــل جنـــــد مـــــن قـــــرن)5(احلليفـــــة

: "يهل أهل املدينة من �، واألصل فيه قوله )8(وخراسان واملشرق ذات عرق
ذي احلليفـــــة وأهـــــل الشـــــام مـــــن اجلحفـــــة وأهـــــل جنـــــد مـــــن قـــــرن وأهــــــل الـــــيمن 

                                                

 ) وفي اGصل: فلزم. 1(
 ) سبق تخريج الحديث في الصفحة. 2(
)، والصحيح أن المواقيت المكاني!ة 174)، الرسالة: (ص 319-1/318)، التفريع: (1/330) انظر: الموطأ: (3(

 ). 1/190خمس كما جاء في التلقين للقاضي عبد الوھاب (
: وھ!ي قري!ة بينھ!ا وب!ين مك!ة خم!س مراح!ل (معج!م -بضم الحاء المھملة، وسكون الحاء المھمل!ة  –الجحفة ) 4(

 ).  1/111البلدان: 
المدينة المنورة ستة أمي!ال، وھ!ي تع!رف ا{ن بآب!ار  : بينھا وبين-بضم الحاء وفتح الMم والفاء  –) ذو الحليفة 5(

 ). 2/295على (معجم البلدان: 
: جبل صغير بينه وب!ين مك!ة م!ن جھ!ة المش!رق مرحلت!ان (معج!م -بفتح القاف وسكون الراء –) قرن المنازل 6(

 ).  4/332البلدان: 
 ). 5/441عجم البلدان: ) يلملم: بفتح المثناة وھو جبل من جبال تھامة على مرحلتين من مكة (م7(
 ). 4/107: قرية خربت على مرحلتين من مكة (معجم البلدان: -بكسر العين المھملة –) ذات عرق 8(
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ــــــه ، ويف)1(يلملــــــم" قــــــال: "وأهــــــل العــــــراق مــــــن ذات  � حــــــديث جــــــابر: أن
  . �، وقيل: إنه من توقيت عمر بن اخلطاب، )2(عرق"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������x�f.ل��Yאم�4و�دN5*א�
)N)�?@�\�,א@�א�c3��MD��N��?2�Ox�f.ل��Yאم�4و�دN5*א�
)N)�?@�\�,א@�א�c3��MD��N��?2�Ox�f.ل��Yאم�4و�دN5*א�
)N)�?@�\�,א@�א�c3��MD��N��?2�Ox�f.ل��Yאم�4و�دN5*א�
)N)�?@�\�,א@�א�c3��MD��N��?2�Ox�f.ل��Yאم�4و�دN5*א�
)N)�?@�\�,א@�א�c3��MD��N��?2�Ox�f.ل��Yאم�4و�دN5*א�
)N)�?@�\�,א@�א�c3��MD��N��?2�Ox�f.ل��Yאم�4و�دN5*א�
)N)�?@�\�,א@�א�c3��MD��N��?2�Ox�f.ل��Yאم�4و�دN5*א�
)N)�?@�\�,א@�א�c3��MD��N��?2�O��������
ومـــن مـــر علـــى هـــذه املواقيـــت يريـــد اإلحـــرام أو دخـــول مكـــة لزمـــه اإلحـــرام 

يف حـديث ابـن عبـاس:  �لقولـه ، )3(منها، كان من أهلها أو مـن غـري أهلهـا
؛ )4("هـــن هلـــم ولكـــل آت آتـــى علـــيهن مـــن غـــريهم ممـــن أراد احلـــج أو العمـــرة"

وألنه ميقات للحج، فإذا مر به مريد اإلحرام جاز أن يلزمـه ومينـع مـن تـأخريه 
  عنه أصله إذا كان من أهله.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������x\�,א@�א�c3��?אم��N5*א�IY��x\�,א@�א�c3��?אم��N5*א�IY��x\�,א@�א�c3��?אم��N5*א�IY��x\�,א@�א�c3��?אم��N5*א�IY��x\�,א@�א�c3��?אم��N5*א�IY��x\�,א@�א�c3��?אم��N5*א�IY��x\�,א@�א�c3��?אم��N5*א�IY��x\�,א@�א�c3��?אم��N5*א�IY����������
علــى ميقـــات مـــن هـــذه املواقيـــت يريـــد وإذا ثبــت هـــذا فـــال جيـــوز ألحـــد مـــر 

اإلحرام تأخريه عنه، إال أهل الشام ومصر إذا مروا بذي احلليفة، فـإن هلـم أن 
يــؤخروا اإلحــرام؛ ألــم ميــرون علــى ميقــام وهــو اجلحفــة، ولــيس ذلــك لغــريه 

؛ ألنه ال يتعـداها إىل ميقـات أهـل بلـده فلزمـه اإلحـرام )5(ممن مير بذي احلليفة
مـــر بـــه حلاجـــة ال يريـــد اإلحـــرام، مث جتـــددت لـــه نيـــة  )6(ا إذامـــن موضـــعه، فأمـــ

اإلحــرام، فإنــه حيــرم مــن موضــعه وال يرجــع إىل امليقــات؛ ألن وجــوب اإلحــرام 
  .  )8(ا ال املتأخرين دوا )7(من املواقيت هو على املارين

   
                                                

)، ومس!لم ف!ي الح!ج ب!اب: مواقي!ت 2/132) أخرجه البخاري في الحج، باب: مھل أھ!ل مك!ة للح!ج والعم!رة: (1(
 ). 2/838الحج و الُعمرة: (

)، وفي!ه إب!راھيم ب!ن يزي!د الخ!وزى وH 2/973س!ك، ب!اب: مواقي!ت أھ!ل ا{ف!اق: () أخرجه ابن ماجه ف!ي المنا2(
 ). 3/12يحتج بحديثه (نصب الراية: 

 ).  148)، الكافي : (ص 174)، الرسالة: (ص 319-318)، التفريع: (ص 1/303) انظر: المدونة: (3(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 4(
 ). 148)، الكافي (ص 174(ص )، الرسالة: 1/319) انظر: التفريع: (5(
 ) في (م): فإذا. 6(
 ) في (م): المار. 7(
 ) في (م): أو المتأخر دونھا. 8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJx����@�8و��N@�54אل�אx����@�8و��N@�54אل�אx����@�8و��N@�54אل�אx����@�8و��N@�54אل�אx����@�8و��N@�54אل�אx����@�8و��N@�54אل�אx����@�8و��N@�54אل�אx����@�8و��N@�54אل�א��������
ة أحوال: إما أن يكون مريـد فإذا ثبت هذا فال خيلو املار بامليقات من ثالث

احلج أو العمرة، أو أن يكون يريـد دخـول مكـة حلاجـة ال حلـج وال لعمـرة، أو 
أن يكون له حاجة فيها دون مكة، فإن كان يريد احلج والُعمرة، فال جيـوز لـه 

وقّـــت املواقيـــت ملريـــد اإلحـــرام فيجـــب اإلحـــرام  �أن جيـــاوزه إال حمرمـــا؛ ألنـــه 
، وألنــه )2(ولكــل آت آتــى علــيهن مــن غــري أهلهــن" ، وقولــه: "هــن هلــم)1(منهـا

يها إىل مـا بعـدها مل ينفـع التوقيـت ـا شـيئا وكانـت كغريهـا 3(لو جاز لـه تعـد( 
  من البقاع. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ��������x_g5�����@وز�א�V�?.x_g5�����@وز�א�V�?.x_g5�����@وز�א�V�?.x_g5�����@وز�א�V�?.x_g5�����@وز�א�V�?.x_g5�����@وز�א�V�?.x_g5�����@وز�א�V�?.x_g5�����@وز�א�V�?.��������

فــإن ثبــت، فــإن تعــداها غــري حمــرم نظــر: فــإن كــان مل حيــرم عــاد فــأحرم وال 
ســـك احلـــج وال أدخـــل نقصـــا علـــى شـــيء عليـــه؛ ألنـــه مل خيـــل بنســـك مـــن منا

إحرامه، فإن أحرم مضى على وجهه ومل يرجـع إىل امليقـات وعليـه دم رجـع أو 
  .)4(مل يرجع
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJ��������xمN54�+`�_g5�����@وز�א�V�?2�OxمN54�+`�_g5�����@وز�א�V�?2�OxمN54�+`�_g5�����@وز�א�V�?2�OxمN54�+`�_g5�����@وز�א�V�?2�OxمN54�+`�_g5�����@وز�א�V�?2�OxمN54�+`�_g5�����@وز�א�V�?2�OxمN54�+`�_g5�����@وز�א�V�?2�OxمN54�+`�_g5�����@وز�א�V�?2�O��������

وإمنــا قلنــا: إنــه ال يرجــع؛ ألن رجوعــه ال يفيــد شــيئا ألن الــنقص قــد دخــل 
  ال يزيل ذلك النقص. إياه بعد امليقات ورجوعه )5(على إحرامه إليقاعه

��������
��������
��������

                                                

 ).  148)، الكافي : (ص 1/319)، التفريع: (1/303) انظر: المدونة: (1(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا.  2(
 ) في (ق): غيرھا. 3(
 ). 148، الكافي: (ص )1/319)، التفريع: (1/303) انظر: المدونة: (4(
 ) في (م) و (ر): بإيقاعه. 5(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJxم
���������6א�
���V�?.�MD��1وز�א@�����g5ل�وN54م�$8
4�cن���W�Dא�
م�6xא�
���V�?.�MD��1وز�א@�����g5ل�وN54م�$8
4�cن���W�Dא�
م�6xא�
���V�?.�MD��1وز�א@�����g5ل�وN54م�$8
4�cن���W�Dא�
م�6xא�
���V�?.�MD��1وز�א@�����g5ل�وN54م�$8
4�cن���W�Dא�
م�6xא�
���V�?.�MD��1وز�א@�����g5ل�وN54م�$8
4�cن���W�Dא�
م�6xא�
���V�?.�MD��1وز�א@�����g5ل�وN54م�$8
4�cن���W�Dא�
م�6xא�
���V�?.�MD��1وز�א@�����g5ل�وN54م�$8
4�cن���W�Dא�
م�6xא�
���V�?.�MD��1وز�א@�����g5ل�وN54م�$8
4�cن���W�Dא�
وإمنا قلنا: إن عليه الدم لنقصه نسكا مـن املناسـك؛ ألن عليـه أن حيـرم مـن 
امليقات، فإذا ترك اإلحرام منه إىل ما بعده، فقـد أدخـل الـنقص فوجـب جـربه 

  بدم.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJ0�
$8�W��V4�60ن���
$8�W��V4�60ن���
$8�W��V4�60ن���
$8�W��V4�60ن���
$8�W��V4�60ن���
$8�W��V4�60ن���
$8�W��V4�60ن���
$8�W��V4�6ن��xم
��������N5א.���S)�_�Wא�
مN5xא.���S)�_�Wא�
مN5xא.���S)�_�Wא�
مN5xא.���S)�_�Wא�
مN5xא.���S)�_�Wא�
مN5xא.���S)�_�Wא�
مN5xא.���S)�_�Wא�
مN5xא.���S)�_�Wא�

؛ )1(وإمنا قلنا: إن رجوعه بعد إحرامه ال يسقط الدم عنـه، خالفـا للشـافعي
ألن الدم إمنا وجـب للـنقص ولـيس الـنقص جتـاوزه امليقـات علـى انفـراده، وإمنـا 
هــو إحرامــه بعــده، وهــذا ال يقــدر علــى إزالتــه؛ ألنــه ال يــتمكن مــن حلــه بعــد 

 ال يزيل النقص الواقع يف إحرامه، فلم عقده فلم يسقط الدم عنه؛ وألنه معىن
يســقط الــدم عنــه أصــله إذا أتــى بــبعض أفعــال احلــج مــن الطــواف والســعي، مث 
عــاد إىل امليقــات، فــإن الــدم ال يســقط عنــه باالتفــاق؛ وألنــه تــرك اإلحــرام مــن 
امليقــــات إىل مــــا بعــــد امليقــــات مريــــدا لــــه فأشــــبه أن يتمــــادى وال يرجــــع؛ وألن  

احلج لـزم يف موضـع يـؤثر الـدم يف تركـه، فـإن العـود إليـه  فعل من أفعال )2(كل
  بعد فوته ال يسقط الدم عنه كاملبيت باملزدلفة.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJx�f.ل��Yد�
)N)�����@�8�N.�?2�Ox�f.ل��Yد�
)N)�����@�8�N.�?2�Ox�f.ل��Yد�
)N)�����@�8�N.�?2�Ox�f.ل��Yد�
)N)�����@�8�N.�?2�Ox�f.ل��Yد�
)N)�����@�8�N.�?2�Ox�f.ل��Yد�
)N)�����@�8�N.�?2�Ox�f.ل��Yد�
)N)�����@�8�N.�?2�Ox�f.ل��Yد�
)N)�����@�8�N.�?2�O��������
  : )3(وأما إن مر بامليقات يريد دخول مكة فال خيلو من أمرين

قيمـني إما أن يكون ممـن يكثـر تـرداده إىل مكـة يف ذهابـه وجميئـه كأهلهـا وامل
ا الذين خيرجـون لالحتطـاب واملعـايش، فهـذا لـه أن يتجـاوزه غـري حمـرم؛ ألن 
يف إلزامـــه اإلحـــرام بامليقـــات مشـــقة وكلفـــة وقطعـــا لـــه عـــن معاشـــه، فلـــم يلزمـــه 
ذلك، أو أن يكون ممن يقـل دخولـه إليهـا كأهـل اآلفـاق الـذين إمنـا يقصـدوا 

                                                

 ). 2/138) انظر: اGم: (1(
 ) كل سقطت من (ق). 2(
 ).  148)، الكافي: (ص 1/319)، التفريع: (1/303) انظر: المدونة: (3(
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ه جتـاوز امليقـات إال حمرمــا؛ حلاجـة أو جتـارة أو مـا أشـبه ذلـك، فهـذا ال جيـوز لـ
  ذكرناه.  )2(إال من )1((ألنه ال جيوز ألحد دخول مكة إال حمرما) 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJ��������xW��0�A��8$�د�N.4�_g5�����@وز�א�V�?2�OxW��0�A��8$�د�N.4�_g5�����@وز�א�V�?2�OxW��0�A��8$�د�N.4�_g5�����@وز�א�V�?2�OxW��0�A��8$�د�N.4�_g5�����@وز�א�V�?2�OxW��0�A��8$�د�N.4�_g5�����@وز�א�V�?2�OxW��0�A��8$�د�N.4�_g5�����@وز�א�V�?2�OxW��0�A��8$�د�N.4�_g5�����@وز�א�V�?2�OxW��0�A��8$�د�N.4�_g5�����@وز�א�V�?2�O��������
إليـه فيحـرم منـه وال  )4(، فمىت جتاوزه غري حمـرم أمـر بـالعودة)3(فإذا ثبت هذا

  : )6(روايتان )5(دم عليه، فإن متادى وأحرم، ففيها
إحـــدامها: وجـــوب الـــدم عليـــه، واألخـــرى: ســـقوطه عنـــه، فوجـــه الوجـــوب؛ 
فألنه جاوزه خماطبا باإلحرام فيه فإذا أحرم بعده لزمه الدم أصله إذا كان يريد 

حلـج وال لعمـرة، فأشـبه ااحلج والعمرة، ووجه إسقاطه؛ فألنـه جـاوزه غـري مريـد 
  ذكرنا حكمه.إذا جاوزه حلاجة، فأما إن جاوزه حلاجة دون مكة فقد 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJx�f.�Z8א@�����و�Z8�W�Ba.2?�<�ن��Ox�f.�Z8א@�����و�Z8�W�Ba.2?�<�ن��Ox�f.�Z8א@�����و�Z8�W�Ba.2?�<�ن��Ox�f.�Z8א@�����و�Z8�W�Ba.2?�<�ن��Ox�f.�Z8א@�����و�Z8�W�Ba.2?�<�ن��Ox�f.�Z8א@�����و�Z8�W�Ba.2?�<�ن��Ox�f.�Z8א@�����و�Z8�W�Ba.2?�<�ن��Ox�f.�Z8א@�����و�Z8�W�Ba.2?�<�ن��O��������
ومن كان منزله بني امليقات وبني مكة من منزله، ومل يكن عليه الرجوع إىل 

. وإمنـا قلنــا: إنـه حيـرم مـن منزلــه، )7(امليقـات، فـإن جـاوز منزلــه فـأحرم فعليـه دم
ــــه  ج : "هــــن هلــــم ولكــــل آت أتــــى علــــيهم مــــن غــــريهن ممــــن أراد احلــــ�فلقول
، ومـــن كـــان دون ذلـــك، فمـــن حيـــث أنشـــأ: حـــىت أهـــل مكـــة مـــن )8(والُعمـــرة"

 )9(مكــة، وألن امليقــات وضــع ملــن بعــد منزلــه عــن احلــرم، فأمــا مــن كــان بقــرب
  منه، فمنزله ميقاته.

                                                

 ) ما بين قوسين سقط من (ق).  1(
 ) في (ق): ما. 2(
 ) ھذا: سقطت من (ق). 3(
 في (م): بالعود. )4(
 ي (م): فيھا.) ف5(
 ). 148)، الكافي: (ص 1/319)، التفريع: (1/103) انظر: المدونة: (6(
 ). 148)، الكافي: (ص 1/319) انظر: التفريع: (7(
 ) سبق تخريج الحديث. 8(
 ) في (م): بالقرب. 9(
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 )1(وإمنـا قلنــا: إنـه لــيس عليـه أن يرجــع؛ ألن منزلـه ميقاتــه فـال معــىن لرجوعــه
  إىل غري مقاته. 

وزه فعليه دم؛ ألنه جماوز مليقاته حمرم بعده، فقد أدخل وإمنا قلنا: إنه إن جا
  النقص على إحرامه كأهل اآلفاق إذا أحرموا بعد جماوزة مواقيتهم. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJ��������x�.Nu�_0ن��f)�_��f.�"0�1Y2?�د�Ox�.Nu�_0ن��f)�_��f.�"0�1Y2?�د�Ox�.Nu�_0ن��f)�_��f.�"0�1Y2?�د�Ox�.Nu�_0ن��f)�_��f.�"0�1Y2?�د�Ox�.Nu�_0ن��f)�_��f.�"0�1Y2?�د�Ox�.Nu�_0ن��f)�_��f.�"0�1Y2?�د�Ox�.Nu�_0ن��f)�_��f.�"0�1Y2?�د�Ox�.Nu�_0ن��f)�_��f.�"0�1Y2?�د�O��������
: "اللهـــم إن إبـــراهيم حـــرم �لقولـــه  )2(ال جيـــوز أن يـــدخل مكـــة إال حمرمـــا

، وهـــي حـــرام مــن كـــل وجــه، إال مـــا قـــام )3(مكــة فهـــي حــرام إىل يـــوم القيامــة"
دليله، وقوله: "أحلـت يل سـاعة مـن ـار ومل حتـل ألحـد قبلـي وال حتـل ألحـد 

، وألـــا حمـــل لفعـــل احلـــج مـــع كوـــا حرمـــا، فكـــان هلـــا مزيـــة علـــى )4(بعـــدي"
  غريها.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJxمNu�I{��f.�1Y2?�د�OxمNu�I{��f.�1Y2?�د�OxمNu�I{��f.�1Y2?�د�OxمNu�I{��f.�1Y2?�د�OxمNu�I{��f.�1Y2?�د�OxمNu�I{��f.�1Y2?�د�OxمNu�I{��f.�1Y2?�د�OxمNu�I{��f.�1Y2?�د�O��������

فــرض ال وإن دخلهــا غــري حمــرم أســاء، وال شــيء عليــه؛ ألن دخــول حمــل ال
الـدخول إىل ِمـَىن وعرفـة واملسـجد اجلـامع  )5(يوجب الدخول يف الفـرض أصـله

  يوم اجلمعة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJx����@אم��?�אN5*א�+)
��x����@אم��?�אN5*א�+)
��x����@אم��?�אN5*א�+)
��x����@אم��?�אN5*א�+)
��x����@אم��?�אN5*א�+)
��x����@אم��?�אN5*א�+)
��x����@אم��?�אN5*א�+)
��x����@אم��?�אN5*א�+)
����������

، خالفـــا )6(االختيـــار أن حيـــرم مـــن امليقـــات، فـــإن قدمـــه عليـــه كـــره لـــه وجـــاز
حــج واعتمــر عمــرا، فلــم ينقــل أنــه أحــرم قبــل امليقــات،  �؛ ألنــه )7(للشــافعي

                                                

 ) في (م): الرجوع. 1(
 ). 1/320)، التفريع: (1/303) انظر: المدونة: (2(
 ). 2/991ج، باب: فضل المدينة: () أخرجه مسلم في الح3(
)، ومسلم في الحج، باب: تحريم مكة: 3/94أخرجه البخاري في اللقطة، باب: كيف تعرف لقطة أھل مكة: () 4(

)2/986 .( 
 ) في (م): أھلھا. 5(
 ). 3/18)، مواھب الجليل: (1/363) انظر: الفواكه الدواني: (6(
 ). 2/139) انظر: اGم: (7(
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ان فيــه فضــيلة لبينــه أو فعلــه؛ وألنــه أحــد نــوعي املواقيــت فكــره التقــدمي فلــو كــ
  باإلحرام عليه كميقات الزمان.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717JJJJJJJJxمN!א�?.�AN2$��8אم�N5*אxمN!א�?.�AN2$��8אم�N5*אxمN!א�?.�AN2$��8אم�N5*אxمN!א�?.�AN2$��8אم�N5*אxمN!א�?.�AN2$��8אم�N5*אxمN!א�?.�AN2$��8אم�N5*אxمN!א�?.�AN2$��8אم�N5*אxمN!א�?.�AN2$��8אم�N5*א��������
وال جيوز اإلحرام بالُعمرة من احلرم وخيرج من كان باحلرم، وأراد اإلحـرام ـا 

احلـــــل واحلـــــرم   ؛ ألن اإلحـــــرام مـــــن حقـــــه أن جيمـــــع فيـــــه بـــــني)1(إىل أدىن احلـــــل
كــاحلج، والُعمــرة ال تعلــق هلــا باحلــل، فــإذا أحــرم ــا مــن احلــرم مل ميكنــه اجلمــع 

  بينهما، فإن أحرم ا من احلرم خرج إىل احلل، مث عاد فطاف فسعى.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJx�f.�?.م�N¥א����ن�x�f.�?.م�N¥א����ن�x�f.�?.م�N¥א����ن�x�f.�?.م�N¥א����ن�x�f.�?.م�N¥א����ن�x�f.�?.م�N¥א����ن�x�f.�?.م�N¥א����ن�x�f.�?.م�N¥א����ن���������

: فقـال ابـن القاسـم ال جيـوز لـه اإلحـرام مـن )2(واختلف أصحابنا يف القـارن
ون وغـريه: جيـوز، فالبـن القاسـم أنـه حمـرم بعمـرة، فوجـب أن مكة، وقال سحن

، فجـاز )3(يكون من احلل، أصـله إذا انفـرد، وال جيـوز أن يقـال بأنـه حمـرم حبـج
الــذي  )5(؛ ألن ذلــك يــؤدي إىل نقــص األصــل)4(أن يكــون مــن مكــة كــاملفرد

ران هو احلاجة يف اإلحرام بالُعمرة إىل اجلمع بني احلل واحلرم؛ وألن تقـدير القـ
دخول احلج على العمرة وتغليب حكمها عند فعل اإلحرام، ولغـريه أن الـذي 
ألجله أريد اإلحرام بالعمرة مـن احلـل: أن جيمـع يف اإلحـرام بـني احلـل واحلـرم، 
وهــــذا يوجــــد مــــع القــــران؛ ألنــــه البــــد للقــــارن مــــن اخلــــروج إىل احلــــل للوقــــوف 

  والرمي.
    

                                                

 ). 151)، الكافي: (ص 1/319)، التفريع: (1/302ونة: () انظر: المد1(
 ). 151)، الكافي: (ص 1/319)، التفريع: (1/303) انظر: المدونة: (2(
 ) في (م): بالحج. 3(
 ) في (ق) و (ر): كالمنفرد. 4(
 ) اGصل: سقطت من (ق). 5(
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11((�8�4�W<�ن�א!��8�4�W<�ن�א!��8�4�W<�ن�א!��8�4�W<�ن�א!��8�4�W<�ن�א!��8�4�W<�ن�א!��8�4�W<�ن�א!��8�4�W<�ن�א!�((  

  وهي: اإلحرام والوقوف والطواف والسعي. )2(وأركان احلج أربعة
؛ ألن كـل عبـادة )3(وأمـره بـه �فاألصـل فيـه فعـل رسـول اهللا  فأما اإلحـرام

  .  )4(هلا إحالل مل يصح الدخول فيها إال بإحرام كالصالة، وذلك إمجاع
، وقوله: "من وقـف بعرفـة فقـد مت )5(: "احلج عرفة"�فلقوله  فأما الوقوف

  . )7(، وال خالف يف ذلك)6(بعرفة فقد فاته احلج" حجه، ومن فاته الوقوف
¢��£�¢��£�¢��£�¢��£��m�m�m�m فاألصــــــــــل فيــــــــــه قولــــــــــه تعــــــــــاىل: وأمــــــــــا الطــــــــــواف

¤¤¤¤llll)8( طــــــاف وقــــــال: "خــــــذوا عــــــين مناســــــككم" �وألنــــــه ؛)وال )9 ،
عنـــدنا، خالفـــا  )11(فمـــن فـــروض احلـــج وأمـــا الســـعي. )10(خـــالف أيضـــا فيـــه

لـــيكم ســـعى وقـــال: "اســـعوا فـــإن اهللا كتـــب ع -� –؛ ألنـــه )12(ألىب حنيفـــة
  ، ففيه أدلة: )13(السعي"

                                                

 ) عنوان الباب من (م). 1(
-175)، وما بعدھا، الرس!الة (ص 1/320ما بعدھا، التفريع: ()، و1/295) في أركان الحج انظر: المدونة: (2(

 ).  1/402) المقدمات: (179
 . �) كما جاء في أحاديث المواقيت السابقة، وفي صفة حجه 3(
 ). 3/266)، المغنى: (7/206) انظر: المجموع: (4(
ب!!اب: ف!!رض الوق!!وف )، والنس!!ائي ف!!ي المناس!!ك، 2/486) أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الح!!ج م!!ن ل!!م ي!!درك عرف!!ة: (5(

)، والترم!ذي 2/1003)، و ابن ماجه في المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع: (2/206بعرفة: (
)، وابن حبان والحاكم، وقال: ص!حيح 3/237في الحج، باب: ما جاء من أدرك اNمام بجمع فقد أدرك الحج: (

 )). 3/92اNسناد (نصب الراية: (
 )). 3/145وفيه يحي بن عيسى النھشلي، قال النسائي فيه: ليس بالقوى (نصب الراية: ( ) أخرجه الدارقطني6(
 ). 3/410)، المغنى : (64) انظر: اNجماع: (ص 7(
 . 29) سورة الحج، ا{ية: 8(
 ). 2/932) أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر: (9(
 ). 3/440مغنى: ()، ال8/166) انظر: المجموع: (10(
 ). 1/402)، المقدمات: (176)، الرسالة: (ص 1/338)، التفريع: (1/374) انظر: الموطأ: (11(
 ).  2/381)، تحفة الفقھاء: (187-1/186) انظر: مختصر القدوري: (12(
)، والطبران!!ي    2/256)، وال!!دارقطني: (5/97)، والبيھق!!ي: (4/70)، والح!!اكم: (6/422) أخرج!!ه أحم!!د: (13(

 ). 56-3/55والشافعي وابن عدى، وفيه ضعف (نصب الراية: (
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أحـــدها: أنـــه فعلـــه، وقـــال: "خـــذوا عـــين مناســـككم"، واألخـــرى: ألمـــره بـــه 
بقولــه: "اســعوا"، والثالــث: إخبــاره بأنــه مكتــوب علينــا؛ وألنــه ركــن يف العمــرة 
فكــذلك يف احلــج أصــله الطــواف؛ وألن كــل نســك يــؤتى بــه يف احلــج والعمــرة 

نابــــه كــــاإلحرام، وال يــــدخل عليــــه علــــى هيئــــة واحــــدة، فــــإن الــــدم ال ينــــوب م
  اخلالف؛ ألنه يؤتى به بعد الفراغ من الُعمرة.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJx���$א��AN���.�x���$א��AN���.�x���$א��AN���.�x���$א��AN���.�x���$א��AN���.�x���$א��AN���.�x���$א��AN���.�x���$א��AN���.���������
؛ ألنـه نسـك مبِـَىن، )1(وليس من أركانه رمي مجرة العقبة، خالفـا لعبـد امللـك

فلم يكن وجوبه وجوب األركان كاملبيت واحلالق؛ وألنه رمي كسائر اجلمار؛ 
احلـــج بفواتـــه   )2(كـــة بعـــد اإلحـــرام ال يتعلـــق فـــواتوألنـــه نســـك يفعـــل بغـــري م

  كاملبيت مبزدلفة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJx�CD>��!ل�#�<�ن�א�SL{_אx�CD>��!ل�#�<�ن�א�SL{_אx�CD>��!ل�#�<�ن�א�SL{_אx�CD>��!ل�#�<�ن�א�SL{_אx�CD>��!ل�#�<�ن�א�SL{_אx�CD>��!ل�#�<�ن�א�SL{_אx�CD>��!ل�#�<�ن�א�SL{_אx�CD>��!ل�#�<�ن�א�SL{_א��������

، أمــا اإلحـرام؛ فــألن رســول اهللا )3(ويسـتحب أن يغتســل ألركـان احلــج كلهـا
، وكذلك الصـحابة، ويسـتحب للطـاهر واحلـائض؛ ألنـه أريـد )4(اغتسل له �

أن يـــــــأمر أمســـــــاء  )5( – � -ر أبـــــــا بكـــــــ �بـــــــه التنظـــــــف للعـــــــادة، وألمـــــــره 
  .)6(باالغتسال، وكانت نفساء

، واعتبــارا بـاإلحرام بعلــة كونـه ركنــا، )8(اغتســل لـه � )7(وأمـا الوقــوف، فإنـه
وكـــذلك الطــــواف والســــعي، إال أنــــه يكفيــــه هلمــــا غســــل واحــــد؛ ألن أحــــدمها 

  مرتبط باآلخر وتابع له.
                                                

 ). 1/402) انظر: المقدمات: (1(
 ) في (ق): فوت. 2(
 ). 1/402)، المقدمات: (175)، الرسالة: (ص 1/320)، التفريع: (1/295) انظر: المدونة: (3(
 ، وقال: حسن غريب. )3/192) أخرجه الترمذي في الحج، باب: ما جاء في اHغتسال عند اNحرام: (4(
 : سقطت من (م). �) 5(
 ). 2/869) أخرجه مسلم في الحج، باب: إحرام النفساء واستحباب اغتسالھا ل�حرام: (6(
 ) في (م): فwنه. 7(
)، وع!ن اب!ن مس!عود وعب!د ال!رحمن ب!ن يزي!د: (مجم!وع 1/322) روى غسل عرفة عن ابن عم!ر (الموط!أ: (8(

 ). 3/256الزوائد: (
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  . )1(كفعلوا ذل -� –ويستحب الغسل لدخول مكة؛ ألن الصحابة 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJxאمN5*א�
)N.�6xאمN5*א�
)N.�6xאمN5*א�
)N.�6xאمN5*א�
)N.�6xאمN5*א�
)N.�6xאمN5*א�
)N.�6xאمN5*א�
)N.�6xאمN5*א�
)N.�6��������

ومـــــن أراد اإلحـــــرام بـــــدأ باالغتســـــال مث ركـــــع ركعتـــــني وأحـــــرم علـــــى أثرمهـــــا، 
ويســتحب لــه أن حيــرم علــى أثــر نافلــة دون مكتوبــة، فــإن مل يقــدر علــى ذلــك 
لضــيق الوقــت أو لكونــه وقتــا يكــره فيــه التنفــل انتظــر إمكانــه إن قــدر، فــإن مل 

، فــإن مل )2(ك أفضــل مــن اإلحــرام بغريهــايقــدر أحــرم علــى إثــر مكتوبــة، وذلــ
يقدر إلعجال أو خوف فوات وأحرم بغـري صـالة فـال شـيء عليـه، ولـو أحـرم 
ـــه ذلـــك، وال شـــيء  ابتـــداء بغـــري صـــالة قـــادرا علـــى أن يصـــلي، مث حيـــرم كـــره ل

  . )3(عليه
، واخرتنا له التنفـل؛ )4(كذلك فعل  �وإمنا اخرتنا له ذلك؛ ألن رسول اهللا 

ودة ألجـــل اإلحـــرام، وقلنـــا: إنـــه ينتظـــر اإلمكـــان لـــئال يعـــرى ألنـــه زيـــادة مقصـــ
  اإلحرام من فضيلة الصالة مع القدرة عليها.

أحـــرم  �وإمنـــا قلنـــا: إنـــه إن أحـــرم عقيـــب مكتوبـــة جـــاز؛ ألن رســـول اهللا 
عقيب صالة، فقيل: نافلـة، وقيـل: مكتوبـة؛ وألن اإلحـرام عقيـب املكتوبـة ال 

  ل ا مجلة.يعرى من صالة، فكان أفضل من اإلخال

                                                

كان H يقدم مكة إH بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم ي!دخل  -رضي هللا عنه –وى أن ابن عمر ) فقد ر1(
أن!!ه فعل!!ه أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الح!!ج، ب!!اب: اHغتس!!ال عن!!د دخ!!ول الكعب!!ة:  �مك!!ة نھ!!ارا، وي!!ذكر ع!!ن النب!!ي 

ع!ن عل!ّي ب!ن أب!ى  )، وروى: الغسل20/919)، ومسلم: الحج استحباب دخول مكة من الثنايا العليا: (2/154(
 )). 5/71طالب وعائشة (البيھقي: (

 ) في (م): بغير صMة. 2(
 ). 175-174)، الرسالة: (ص 1/321)، التفريع: (1/295) في جملة ھذه اGحكام انظر: المدونة: (3(
أھ!!ل ف!!ي دب!!ر الص!Mة" أخرج!!ه أب!!و داود ف!ي المناس!!ك، ب!!اب: وق!!ت  �) لم!ا رواه اب!!ن عب!!اس: "أن رس!ول هللا 4(

)، وق!ال: حس!ن 3/182( �)، مطوH، والترمذي في الح!ج، ب!اب: م!ا ج!اء مت!ى أح!رم النب!ي N2/373حرام (ا
 ) مطوH. 1/451)، والحاكم: (5/126غريب، والنسائي في المناســك، باب: العمــل في اNھــMل: (
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وإمنـــا قلنـــا: إنـــه إذا أحـــرم بغـــري صـــالة أصـــال، فـــال شـــيء عليـــه؛ ألن ذلـــك 
مستحب غـري واجـب؛ ألنـه لـيس يف األصـول عبـادة يقـف صـحة فعلهـا علـى 

  صالة قبلها.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJx���@م��?�אN~د�אN«x���@م��?�אN~د�אN«x���@م��?�אN~د�אN«x���@م��?�אN~د�אN«x���@م��?�אN~د�אN«x���@م��?�אN~د�אN«x���@م��?�אN~د�אN«x���@م��?�אN~د�אN«��������

ويتجــرد بعــد غســله مــن خمــيط الثيــاب؛ ألنــه ممنــوع مــن لبســها يف اإلحــرام، 
ذلــك ليصــادف إحرامــه هيئتــه املبينــة لــه، وهــذا للرجــل دون فالبــد مــن تقــدمي 

  .)1(املرأة
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJx�D5אNא���>��
$8����DL��8ل�g�*אx�D5אNא���>��
$8����DL��8ل�g�*אx�D5אNא���>��
$8����DL��8ل�g�*אx�D5אNא���>��
$8����DL��8ل�g�*אx�D5אNא���>��
$8����DL��8ل�g�*אx�D5אNא���>��
$8����DL��8ل�g�*אx�D5אNא���>��
$8����DL��8ل�g�*אx�D5אNא���>��
$8����DL��8ل�g�*א��������

كـــــذلك   �؛ ألنـــــه )2(وإذا فـــــرغ مـــــن صـــــالته ركـــــب راحلتـــــه وأهـــــل بالتلبيـــــة
، ويستحب له تـأخري اإلحـرام حـىت يسـتوى علـى الراحلـة، خالفـا ألىب )3(فعل

أهـل حـني  �؛ ألن يف احلـديث أنـه )4(يـب الركـوعحنيفة يف قوله إنـه حيـرم عق
استوت به راحلتـه؛ وألن الـدخول يف العبـادة جيـب أن يكـون عنـد الشـروع يف 

  فعلها ال قبله.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������x�D5אNא��MD����Lل�0ذא�א�g�*�8�4
�)x�D5אNא��MD����Lل�0ذא�א�g�*�8�4
�)x�D5אNא��MD����Lل�0ذא�א�g�*�8�4
�)x�D5אNא��MD����Lل�0ذא�א�g�*�8�4
�)x�D5אNא��MD����Lل�0ذא�א�g�*�8�4
�)x�D5אNא��MD����Lل�0ذא�א�g�*�8�4
�)x�D5אNא��MD����Lل�0ذא�א�g�*�8�4
�)x�D5אNא��MD����Lل�0ذא�א�g�*�8�4
�)��������

ويهل إذا استوى على الراحلة وال ينتظر أن تنبعث به، خالفـا للشـافعي يف 
أهــل حــني  �؛ ألن يف احلــديث أنــه )5(انبعثــت بــه راحلتــهقولــه: إنــه حيــرم إذا 

بــه راحلتــه، فأشــبه إذا انبعثــت بــه؛ وإن   )6(اســتوت بــه راحلتــه؛ وألنــه اســتوت
  كان ماشيا، فإذا أخذ يف مشيه؛ ألن ذلك كاستوائه على الراحلة.

                                                

 ).  1/321)، التفريع: (332-1/331)، الموطأ: (1/295)،انظر: المدونة: (1(
 ).  1/321)، التفريع: (332-1/331)، الموطأ: (1/295: المدونة: (انظر )2(
 "ي9َأْتُوَك ِرَج9اtً َوَعل9َى ُك9لِّ َض9اِمِر ي9َأْتِيَن ِم9ن ُك9ّل ف9َجِّ َعِمي9ق"أخرجه البخاري في الحج، ب!اب: قول!ه تع!الى:  )3(

 ).  2/745)، ومسلم في الحج، باب: اNھMل من حيث تنبعث: (2/140(
  ). 1/181القدوري: ()، مختصر 62ر الطحاوي: (ص انظر: مختص )4(
  ). 85)، اNقناع (ص 65انظر: مختصر المزنى (ص  )5(
 وGنه استوت به: سقطت من (م). )6(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ��������x���DLא��¢;�x���DLא��¢;�x���DLא��¢;�x���DLא��¢;�x���DLא��¢;�x���DLא��¢;�x���DLא��¢;�x���DLא��¢;���������
احلمــد : "لبيــك اهللا لبيــك، لبيــك ال شــريك لــك لبيــك، إن )1(ولفــظ التلبيــة

ـذا اللفـظ،  �والنعمة لك وامللـك، ال شـريك لـك"؛ ألن ذلـك منقـول عنـه 
فــإن زاد عليهــا زيــادة ابــن عمــر جــاز ولفظهــا: "لبيــك لبيــك وســعديك واخلــري 

  . )2(بيدك والرغباء إليك والعمل"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJx���DLא��?.��;f)��.�1,4x���DLא��?.��;f)��.�1,4x���DLא��?.��;f)��.�1,4x���DLא��?.��;f)��.�1,4x���DLא��?.��;f)��.�1,4x���DLא��?.��;f)��.�1,4x���DLא��?.��;f)��.�1,4x���DLא��?.��;f)��.�1,4��������

لــى ذلــك ويكفــي منهــا مــرة واحــدة؛ ألنــه أقــل مــا يتناولــه االســم، ومــا زاد ع
مســتحب، فــإن أخــل ــا مجلــة فعليــه الــدم؛ ألــا مــن شــعائر احلــج وواجبــات 

، وألمره ا وحضه عليها )3(: "احلج العج والثج"�نسكه، واألصل فيه قوله 
، وقــال: "مــن تــرك  مــن نســكه )4(وفعلــه هلــا، وقــال: "خــذوا عــين مناســككم"

  .)6(، فعليه دم")5(شيئا
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJx���DL��8���Fא���O�x���DL��8���Fא���O�x���DL��8���Fא���O�x���DL��8���Fא���O�x���DL��8���Fא���O�x���DL��8���Fא���O�x���DL��8���Fא���O�x���DL��8���Fא���O���������
 -� -: "أتــاين جربيــل�، لقولــه )7(تحب رفــع الصــوت ــا للرجــالويسـ

ويكـره ذلـك للنسـاء  )8(فأمرين أن آمـر أصـحايب أن يرفعـوا أصـوام بـاإلهالل"
  خيفة الفتنة؛ وألن اإلخفات أسرت هلن.

                                                

 ). 174)، الرسالة (ص 1/321) انظر: التفريع: (1(
)، 2/842فتھا: ()، ومسلم ف!ي الح!ج، ب!اب: التلبي!ة وص!2/147) أخرجـه البخـاري في الحـج، بــاب: التلبية: (2(

 ). 1/332وذكره مالك في الموطأ: (
)، والترمذي في الحج، باب: ما جاء ف!ي فض!ل التلبي!ة 2/925) أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب: التلبية: ( 3(

)، وقال: حديث غريب، وفيه إبراھيم بن يزيد الخوزى، وھو ليس بالقوى، وص!ححه الح!اكم: 3/189والنحر (
 )). 3/33اية: ()، (نصب الر1/451(

 ) سبق تخريج الحديث. 4(
 ) في (ق): شيء. 5(
)، والشافعي وابن ح!زم مرفوع!ا، والح!ديث معل!ول ب!روائيين 1/419) أخرجه مالك موقوفا على ابن عباس: (6(

 ).  2/229مجھولين فيه (تلخيص الحبير: (
 ). 138)، الكافي (ص 1/322) انظر: التفريع: (7(
)، والنس!!ائي ف!!ي المناس!!ك، ب!!اب: رف!!ع الص!!وت 3/405لمناس!!ك، ب!!اب: كي!!ف التلبي!!ة: () أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي ا8(

)، واب!!ن ماج!!ه ف!!ي 5/125)، واب!!ن ماج!!ه ف!!ي المناس!!ك، ب!!اب: رف!!ع الص!!وت ب!!اNھMل: (5/125ب!!اNھMل: (
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJxאمN5*�6א'$��د�אxאمN5*�6א'$��د�אxאمN5*�6א'$��د�אxאمN5*�6א'$��د�אxאمN5*�6א'$��د�אxאمN5*�6א'$��د�אxאمN5*�6א'$��د�אxאمN5*�6א'$��د�א��������
واإلحـــرام هـــو االعتقـــاد بالقلـــب للـــدخول يف احلـــج والعمـــرة، وال يفتقـــر إىل 

، خالفـــا ألىب حنيفـــة يف قولـــه: إنـــه ال ينعقـــد إال بنطـــق أو )1(يـــة يف انعقـــادهتلب
، )3(؛ ألا عبادة ال جيب الـذكر يف آخرهـا أو أثنائهـا)2(بَسْوق هدي مع النية

فلــم جيــب يف ابتــدائها كالصــيام عكســه الصــالة، ولالتفــاق علــى أنــه إذا قلــد 
ق مــن شــرط صــحة اهلــدى وأشــعره ومل يلــب أن إحرامــه يصــح، فلــو كــان للنطــ

  الدخول فيها مل يقم غريه مقامه.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJxW.אN58�c
)N)��@���aא�xW.אN58�c
)N)��@���aא�xW.אN58�c
)N)��@���aא�xW.אN58�c
)N)��@���aא�xW.אN58�c
)N)��@���aא�xW.אN58�c
)N)��@���aא�xW.אN58�c
)N)��@���aא�xW.אN58�c
)N)��@���aא���������

والنيــة مغنيــة عــن التســمية، فــإن مســى مــا يريــده بإحرامــه مــن حــج أو عمــرة 
علـى حسـب اخـتالف الروايـات  )5(قد فعل ذلك �؛ ألن رسول اهللا )4(جاز

  .)6(عنه من إفراد أو قران
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJ���������DF4د���8א�����DLא��DF4د���8א�����DLא��DF4د���8א�����DLא��DF4د���8א�����DLא��DF4د���8א�����DLא��DF4د���8א�����DLא��DF4د���8א�����DLא��DF4د���8א�����DLא�xא�xא�xא�xא�xא�xא�xא�xא���������

ويستحب التلبية عند أدبار الصـلوات؛ ألـا أوقـات يسـتحب الـذكر فيهـا، 
، ويكــره لــه اإلكثــار منهــا )7(وعنـد كــل شــرف؛ ألن ذلــك مــروي عــن الصــحابة

؛ ألن ذلـــك ســـرف وخـــروج عمـــا يتعلـــق بالنـــدب، )8(حـــىت خيـــرج إىل اإلحلـــاح

                                                                                                               

)، والترم!!ذي ف!!ي الح!!ج، ب!!اب: م!!ا ج!!اء ف!!ي رف!!ع الص!!وت 2/925المناس!!ك، ب!!اب: رف!!ع الص!!وت بالتلبي!!ة: (=
 ).  1/334)، وقال حديث صحيح، وذكره مالك في الموطأ: (3/191(بالتلبية: 

 ). 175)، الرسالة (ص 1/321، 1/295) انظر: المدونة: (1(
 ). 1/181) انظر: مختصر القدوري: (2(
 ) في (م): إثباتھا. 3(
 ). 1/320)، التفريع: (175)، الرسالة (ص 1/295) انظر: المدونة: (4(
)، ومس!لم ف!ي الح!ج، ب!اب: بي!ان 2/151ج، ب!اب: التمت!ع والق!ران واNف!راد ب!الحج: () أخرجه البخاري في الح5(

 ). 2/870وجوه اNحرام: (
 ) في (م): وإقران. 6(
 )). 138) أخرجه الشافعي وابن أبى شيبة عن ابن سابط: (انظر مسالك الدHلة (ص 7(
 ). 175)، الرسالة (ص 1/322)، التفريع: (1/334) انظر: الموطأ: (8(
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، حـــال يســـتحب فيهـــا الـــدعاء، )1(ويكـــره أن يلـــيب يف طـــواف أو ســـعي؛ ألنـــه
  .)2(وي عن الصحابة مثل ذلكور 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJx���DLא���%���ML.x���DLא���%���ML.x���DLא���%���ML.x���DLא���%���ML.x���DLא���%���ML.x���DLא���%���ML.x���DLא���%���ML.x���DLא���%���ML.��������
، خالفـــا ألىب حنيفـــة )3(ويســـتحب قطـــع التلبيـــة بعـــد الـــزوال مـــن يـــوم عرفـــة
؛ ألن مـا قلنـاه إمجـاع )4(والشافعي يف قوهلما: إا تقطع عند رمي مجرة العقبـة

 ،)6(-أمجعـني � -؛ )5(الصحابة، وروي عن اخللفاء األربعة وابن عمر وعائشة
؛ وألن التلبيـة إجابـة للنـداء بـاحلج الـذي )7(وذكر مالك أنه إمجاع أهـل املدينـة

  دعي إليه، فإذا انتهى إليه فقد أتى مبا لزمه فال معىن الستدامتها فيها زاد.
  
  
  
  
  

��������

��������

                                                

 ) في (ق): Gنھما. 1(
فقـد كان عبد هللا بن عمر يقطـع التلبي!ـة ف!ي الح!ج إذا انتھ!ى إل!ى الح!ـرم حت!ى يط!وف بالبي!ـت وبي!ـن الصف!ـا ) 2(

)، ومسلم في الحج، باب: اس!تحباب 2/154والمروة...، أخرجه البخاري في باب: اHغتسال عند دخول مكة: (
 ). 1/338)، والموطأ: (2/919المبيت بطوى: (

 ). 175)، الرسالة (ص 1/322)، التفريع: (1/339) انظر: الموطأ: (3(
 ). 2/221)، اGم: (65) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 4(
 ). 8/149)، المجموع: (339-1/338) انظر: في ذلك الموطأ: (5(
 ) أجمعين: سقطت من (م). 6(
 ).1/338) انظر: الموطأ: (7(
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��������

11((�8�Wא*N5אم�8�Wא*N5אم�8�Wא*N5אم�8�Wא*N5אم�8�Wא*N5אم�8�Wא*N5אم�8�Wא*N5אم�8�Wא*N5אم((  

إحــرام الرجــل يف وجهــه ورأســه، وال جيــوز لــه تغطيتهمــا بشــيء مــن اللبــاس 
فأكفــه وانتفــع بتغطيتــه افتـــدى مــن غــري خــالف، ، فــإن غطــى رأســه )2(أصــال

، واتصـــال العمـــل )3(احملـــرم عـــن لـــبس العمـــائم والـــربانس �واألصـــل فيـــه يـــه 
بـــذلك، فأمـــا الوجـــه فقـــال: ال جيـــوز تغطيتـــه، وقـــال ابـــن القاســـم: ال فديـــة يف 

، وقـال الشـافعي: )4(تغطيته، ومن أصحابنا مـن يقـول: أنـه ُخيـرّج علـى روايتـني
: "احملـــرم �، واألصـــل يف ذلــك قولـــه )5(وجهــه يف اإلحـــرام لــيس عليـــه كشـــف

، فجعــل مــن وصــفه ذلــك فاقتضــى نفــي كــل مـــا أخرجــه عــن )6(أشــعت أغــرب"
هــــذا املعـــىن، والوجـــه أخـــص بـــذلك مـــن ســـائر األعضـــاء واعتبـــارا بـــاملرأة. فأمـــا 
الفديــــة فوجــــه وجوــــا هــــو: أن العبــــادات إذا تعلقــــت بالوجــــه مل يفــــرتق فيهــــا 

ملـــــرأة كغـــــري اإلحـــــرام؛ وألنـــــه عضـــــو لـــــزم كشـــــفه يف اإلحـــــرام حكـــــم الرجـــــل وا
الفدية به كالرأس، ووجه سقوطها أنه عضو يلزم املرأة كشفه، فلـم  )7(فتعلقت

يلـــزم الرجـــل فديـــة بتغطيتـــه كاليـــدين؛ وألنـــه عضـــو فرضـــه يف الطهـــارة الغســـل  
  كالرجلني.

��������

                                                

 ) عنوان الباب من (م). 1(
 ).  180)، الرسالة (ص 1/322)، التفريع: (1/296ي إحرام الرجل انظر: المدونة: () ف2(
)، ومس!لم ف!ي الح!ج، ب!اب: م!ا يب!اح 2/145) أخرجه البخاري في الحج، باب: م!ا يل!بس المح!رم م!ن الثي!اب: (3(

 ). 2/832للمحرم بحج أو عمرة: (
 ). 1/322) انظر: التفريع: (4(
 ). 66) انظر: مختصر المزنى (ص 5(
 ). 2/224) أخرجه أحمد: (6(
 ) في (م): فعلت. 7(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������xA4N@אم�אN50xA4N@אم�אN50xA4N@אم�אN50xA4N@אم�אN50xA4N@אم�אN50xA4N@אم�אN50xA4N@אم�אN50xA4N@אم�אN50��������
: "إحــرام املــرأة يف �صــل فيــه قولــه ، واأل)1(وإحــرام املــرأة يف وجههــا وكفيهــا

، فإذا ثبت ذلك فال )3(، ويه النساء عن لبس النقاب يف اإلحرام)2(وجهها"
جيــوز هلــا تغطيتــه بربقــع وال نقــاب وال ســرتة بوجــه، إال أن يكــون هنــاك مجــال 
خياف به الفتنة، فيجوز هلا أن تسدل الثوب عليه ليسـرت بقـدر مـا يـزول عنهـا 

ينظــر إليهــا، ومــىت غطــت زيــادة علــى ذلــك بنقــاب أو  مــا خيــاف مــن نظــر مــن
، إىل الكـوعني )4(وأما اليدان فيلزمها كشـفهما برقع فانتفعت بتغطيته افتدت.

عــــن لــــبس  �، لنهيــــه )5(وال جيــــوز هلــــا لــــبس القفــــازين، (خالفــــا ألىب حنيفــــة
؛ وألنـــه عضـــو لـــيس بعـــورة منهــا، فوجـــب أن يتعلـــق بـــه حكـــم )7())6(القفــازين

  اب التغطية أصله الوجه.اإلحرام يف ب
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������xWS���?.م�N~א��a���.xWS���?.م�N~א��a���.xWS���?.م�N~א��a���.xWS���?.م�N~א��a���.xWS���?.م�N~א��a���.xWS���?.م�N~א��a���.xWS���?.م�N~א��a���.xWS���?.م�N~א��a���.��������

والرجل ممنوع من لبس املخـيط كلـه، فـال جيـوز لـه لـبس قمـيص وال سـراويل 
يف احملــرم: "ال يلــبس القمــيص وال  �، واألصــل فيــه قولــه )8(وال جبــة وال قبــاء

ذلــك  ، وأمــا احملرمــة فيجــوز هلــا لــبس )9(الســراويالت وال الــربانس وال العمــائم"
عـــن لـــبس القفـــازين والنقـــاب وقـــال: "لتلبســـن بعـــد ذلـــك مـــا  �كلـــه لنهيـــه 

                                                

 ). 180)، الرسالة: (ص 1/323)، التفريع: (1/296) انظر: المدونة: (1(
 ). 3/37)، وھو عند الدارقطني موقوف (نصب الراية: 5/47) أخرجه البيھقي: (2(
 . 2، باب: ما ينتھي من الطيب للمحرم: أخرجه البخاري بلفط: "وH تنتقب المرأة وH تلبس القفازين"  في الحج) 3(
 ) في (ق): كشفھا.  4(
 ). 2/414)، تحفة الفقھاء: (86) انظر: مختصر الطحاوي (ص 5(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 6(
 ) ما بين قوسين سقط من (م). 7(
العج!م  ) قباء: القباء ممدود، وقي!ل: فارس!ي مع!رب، وھ!و م!ن قب!وت إذا ض!ممت، وھ!و ث!وب ض!يق م!ن ثي!اب8(

 )). 172-171(المطلع (ص 
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 9(
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؛ ألن ماعــدا الوجــه والكفــني )2(مــن قمــيص أو ســراويل أو خفــني" )1(أحبــت"
  عورة، وليس عليها كشف عورا بل ال جيوز ذلك هلا. )3(من جسدها
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������xZ.N~א@����.?�א�T���"0ج��L52?�א�OxZ.N~א@����.?�א�T���"0ج��L52?�א�OxZ.N~א@����.?�א�T���"0ج��L52?�א�OxZ.N~א@����.?�א�T���"0ج��L52?�א�OxZ.N~א@����.?�א�T���"0ج��L52?�א�OxZ.N~א@����.?�א�T���"0ج��L52?�א�OxZ.N~א@����.?�א�T���"0ج��L52?�א�OxZ.N~א@����.?�א�T���"0ج��L52?�א�O��������

لـــــــبس املخـــــــيط مـــــــن ســـــــراويل أو قمـــــــيص لبســـــــه وإن احتـــــــاج الرجـــــــل إىل 
؛ ألنـه حمـرم )5(، خالفا للشـافعي يف إسـقاطه الفديـة بلـبس السـراويل)4(وافتدى

، مـــع )6(ممنـــوع مـــن لـــبس املخـــيط، فـــإذا لبســـه لزمتـــه الفديـــة، أصـــله إذا لبســـها
وجود املئزر؛ ألن كـل مـا لـو لبسـه مـع عـدم العـذر لزمتـه الفديـة، فكـذلك مـع 

  العذر أصله القميص.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������xمNE2D��Z;pא�T��xمNE2D��Z;pא�T��xمNE2D��Z;pא�T��xمNE2D��Z;pא�T��xمNE2D��Z;pא�T��xمNE2D��Z;pא�T��xمNE2D��Z;pא�T��xمNE2D��Z;pא�T����������

وال جيوز للمحرم أن يلبس اخلفني ال التامني وال املقطـوعني، إال أن ال جيـد 
: "ال يلبســن القمــيص وال �، لقولــه )7(نعلــني فيقطعهمــا أســفل مــن الكعبــني

العمائم وال اخلفني، إال أن ال جيد نعلني فيلبس اخلفني وليقطعهما أسفل مـن 
النعلـــني مل يكـــن لـــه لـــبس اخلفـــني، خالفـــا لبعضـــهم؛  ، وإذا وجـــد)8(الكعبـــني"

  ألن اخلرب مشروط بعدم النعلني.
  
  
  

                                                

 ) في (م): أحبته. 1(
)، 2/22)، وأحم!د: (2/412) ھذا الحديث بھذا اللفظ أخرجه أبو داود في المناسـك، بـاب: ما يل!بس المح!رم: (2(

 )، وقال: صحيح على شرط مسلم.  1/486)، والحاكم: (5/47والبيھقي: (
 نھا. ) في (م): بد3(
 ). 153)، الكافي (ص 180)، الرسالة (ص 1/323) انظر: التفريع: (4(
 ). 1/145) انظر: اGم: (5(
 ) في (ق): لبسه. 6(
 ).  153)، الكافي (ص 181)، الرسالة (ص 1/323) انظر: التفريع: (7(
 ) سبق تخريج الحديث. 8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������xZ.���Z;Y�T���?2�OxZ.���Z;Y�T���?2�OxZ.���Z;Y�T���?2�OxZ.���Z;Y�T���?2�OxZ.���Z;Y�T���?2�OxZ.���Z;Y�T���?2�OxZ.���Z;Y�T���?2�OxZ.���Z;Y�T���?2�O��������
، )2(، خالفــا ألمحــد)1(وإن عــدم النعلــني فلــبس اخلفــني تــامني، فعليــه الفديــة

: "إال أن ال جيــــد نعلــــني فيلــــبس اخلفــــني وليقطعهمــــا أســــفل مــــن )3(�لقولــــه 
  دليالن: ، ففيه)4(الكعبني"

أحدمها أن األمر بالقطع على الوجـوب، واآلخـر: اسـتثىن مـن حظـر لبسـها 
على صفة وهي القطع، فما عداه على أصل املنع؛ وألـا حـال إحـرام للرجـل 

  فلم جيز فيها لبس اخلف التام مع القدرة على قطعه كحال وجود النعلني.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJx/���6א���W�;L>م�N~�1אY0��2ذא�4د�Ox/���6א���W�;L>م�N~�1אY0��2ذא�4د�Ox/���6א���W�;L>م�N~�1אY0��2ذא�4د�Ox/���6א���W�;L>م�N~�1אY0��2ذא�4د�Ox/���6א���W�;L>م�N~�1אY0��2ذא�4د�Ox/���6א���W�;L>م�N~�1אY0��2ذא�4د�Ox/���6א���W�;L>م�N~�1אY0��2ذא�4د�Ox/���6א���W�;L>م�N~�1אY0��2ذא�4د�O��������

؛ ألنه لبس )6(، خالفا ألىب حنيفة)5(ل كتفيه يف القباء فعليه الفديةإذا أدخ
  خميطا على الوجه الذي يلبس مثله يف العادة كالقميص. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJx�C8אم�N5*ز�א���Gא#��אن�א�x�C8אم�N5*ز�א���Gא#��אن�א�x�C8אم�N5*ز�א���Gא#��אن�א�x�C8אم�N5*ز�א���Gא#��אن�א�x�C8אم�N5*ز�א���Gא#��אن�א�x�C8אم�N5*ز�א���Gא#��אن�א�x�C8אم�N5*ز�א���Gא#��אن�א�x�C8אم�N5*ز�א���Gא#��אن�א���������
إال أن البيـــاض ، )8(، مـــا مل يكـــن طيبـــا)7(كـــل األلـــوان جـــائز اإلحـــرام فيهـــا

ليلبســــها أحيــــاؤكم وكفنــــوا فيهــــا ف "خــــري ثيــــابكم البيــــاض �لقولــــه  )9(أفضــــل
  . )10(موتاكم"
��������
��������

                                                

 ). 153ص )، الكافي (180)، الرسالة (ص 324-1/323) انظر: التفريع: (1(
 ). 56) انظر: مختصر الخرقي (ص 2(
 سقطت من (ق).  �) 3(
 ) سبق تخريج الحديث. 4(
 ). 153)، الكافي (ص 1/323) انظر: التفريع: (5(
 ). 1/182وشرح اللباب: ( -) مختصر القدوري6(
 ) في (م): به. 7(
 ) في (ق): طيب. 8(
د فيھم!ا كراھي!ة المعص!فر والمزعف!ر، والت!ي ل!م يش!ر )، وور1/322)، والتفري!ع: (1/296) انظر: المدونة: (9(

 إليھا المصنف. 
 ) سبق تخريج الحديث. 10(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJxمNE2D��N$Uא���D5xمNE2D��N$Uא���D5xمNE2D��N$Uא���D5xمNE2D��N$Uא���D5xمNE2D��N$Uא���D5xمNE2D��N$Uא���D5xمNE2D��N$Uא���D5xمNE2D��N$Uא���D5��������
، وهــو حلــق الشــعر وقــص األظــافر وقتــل )1(ومينــع احملرمــون مــن إلقــاء التفــث

����m�m�m�mµ، واألصل يف ذلك قوله تعاىل:)2(القمل �́���³��²���±��°��¯µ�� �́���³��²���±��°��¯µ�� �́���³��²���±��°��¯µ�� �́���³��²���±��°��¯¶¶¶¶��������
Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��º����¹��¸Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��º����¹��¸Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��º����¹��¸Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��º����¹��¸llll�)3(، 

ـــــــــــــــــهوقو  |��{��~������¡��¢��|��{��~������¡��¢��|��{��~������¡��¢��|��{��~������¡��¢���m�m�m�m:)4(تعـــــــــــــــــاىل ل
¤��£¤��£¤��£¤��£llll )5( لكعــــب بـــــن  �، فأبــــاح ذلــــك بعــــد التحلـــــل، وقولــــه

  . )7(: "أتؤذيك هوام رأسك"؟ قال: نعم، فأمره باحلالق والفدية)6(عجرة
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJ��������xאمN5*�6א��a)Bא�xאمN5*�6א��a)Bא�xאمN5*�6א��a)Bא�xאمN5*�6א��a)Bא�xאمN5*�6א��a)Bא�xאمN5*�6א��a)Bא�xאمN5*�6א��a)Bא�xאمN5*�6א��a)Bא���������

الزينـــة ممنوعـــة يف اإلحـــرام كالكحـــل للنســـاء ولـــبس احللـــي وغـــريه، واختلـــف 
؟ فإن قلنا: إنه منع حظـر كـان فيـه )9(منع حظر أو كراهةهل هو  )8(أصحابنا

فـال فديـة فيـه، ووجـه احلظـر: أـا عبـادة  )10(الفدية، وإن قلنـا: إنـه منـع كراهـة
متنع الطيب والنكاح، فمنعت الزينة كالعدة، ووجه الكراهة: أا عبـادة إحـرام 

  وإحالل كالصالة.
  
  
  

                                                

 ). 75) التفث: إذا ترك اGدھان واHستحداد فعMه الوسخ (المصباح المنير ص 1(
 ). 153)، الكافي (ص 180)، الرسالة (ص 1/324)، التفريع: (1/329) انظر: المدونة: (2(
 . 196{ية: ) سورة البقرة، ا3(
 ) تعالى: سقطت من (ق). 4(
 ). 22) سورة الحج، ا{ية: (5(
اGنص!!اري الم!!دني أب!!و محم!!د ص!!حابي مش!!ھور، م!!ات بع!!د الخمس!!ين، ول!!ه ني!!ف وس!!بعون  كع99ب ب99ن عج99رة:) 6(

 ). 461(تقريب التھذيب (ص 
ف!ي الح!ج، ب!اب: ج!واز )، ومس!لم 2/208، ("أَْو َص9َدقٍَة") أخرجه البخاري في المحصر، ب!اب: قول!ه تع!الى: 7(

 ). 861-2/860حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقة وبيان قدرھا: (
 ). 180)، الرسالة ( ص 1/324)، التفريع: (1/342) انظر: المدونة: (8(
 ) في (م): كراھية.  9(
  فيه: سقطت من (ق).  )10(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJ��������xc
DVو�W�4وم��N~5-�אxc
DVو�W�4وم��N~5-�אxc
DVو�W�4وم��N~5-�אxc
DVو�W�4وم��N~5-�אxc
DVو�W�4وم��N~5-�אxc
DVو�W�4وم��N~5-�אxc
DVو�W�4وم��N~5-�אxc
DVو�W�4وم��N~5-�א��������
، ويرفق يف حك رأسه لئال يقتل القمل؛ )1(م حك رأسه وجلدهجيوز للمحر 

فيه القمل، وله أن حيك جلده حكا شديدا؛ ألنه  )2(ألن شعر الرأس يستكن
  يأمن ذلك فيه غالبا.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJ��������xאمN5*�6א�n�%א�xאمN5*�6א�n�%א�xאمN5*�6א�n�%א�xאمN5*�6א�n�%א�xאمN5*�6א�n�%א�xאمN5*�6א�n�%א�xאمN5*�6א�n�%א�xאمN5*�6א�n�%א���������
الطيب ممنوع يف اإلحرام قليله أو كثريه منع حظـر جتـب الفديـة بتناولـه، وال 

صــل فيــه: أــا عبــادة متنــع النكــاح فمنعــت (الطيــب  ، واأل)3(خــالف يف ذلــك
، )4(مـــــن)  كالعـــــدة وال فديـــــة يف مشـــــه مـــــا مل يكـــــن إتـــــالف والعصـــــفر لـــــيس 

التطيـب بـه، فـإن كثـر جـدا وكـان  )5(الطيب؛ ألنه من الرحيان وليس يف العادة
ممــــن ينــــتقض، فمــــن أصــــحابنا مــــن يوجــــب بــــه الفديــــة، وجيعلــــه زينــــه ومقارنــــا 

  . )6(للطيب
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJxn�R�W�O��.م�N~4<�1אxn�R�W�O��.م�N~4<�1אxn�R�W�O��.م�N~4<�1אxn�R�W�O��.م�N~4<�1אxn�R�W�O��.م�N~4<�1אxn�R�W�O��.م�N~4<�1אxn�R�W�O��.م�N~4<�1אxn�R�W�O��.م�N~4<�1א��������

وجيــوز للمحـــرم أكــل مـــا فيــه طيـــب قـــد طبختــه النـــار زعفرانــا كـــان أو غـــريه  
؛ ألنــــه بــــالطبخ قــــد خــــرج عــــن أن يكــــون طيبــــا )8(، واخلشــــكنان)7(كــــاخلبيص

وصــار يف حكــم املــأكوالت؛ وألنــه يف حــال تناولــه متلــف بغلبــة الطعــام عليــه 
  واستهالكه فيه.

  
  

                                                

 ). 154-153)، الكافي (ص 1/325) انظر: التفريع: (1(
 ) في (ق): تسكن. 2(
 ). 3/322)، المغنى: (271، 7/225)، المجموع: (55) اNجماع (ص 3(
 ) ما بين قوسين: سقط من (م). 4(
 ) في (ق): العبادة. 5(
 ). 2/73)، الشرح الصغير: (153) انظر: الكافي (ص 6(
 ) الخبيص: في اللغة الخليط، وھو طعام معروف. 7(
 )). 1/236لص دقيق الحنطة، وتمw بالسكر واللوز، أو الفستق (المعجم الوسيط: (الخشكنان: خبز تصنع من خا) 8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJ��������$%8�n�%א���DY8%$0ذא��n�%א���DY8%$0ذא��n�%א���DY8%$0ذא��n�%א���DY8%$0ذא��n�%א���DY8%$0ذא��n�%א���DY8%$0ذא��n�%א���DY8%$0ذא��n�%א���DY0ذא�xم�xم�xم�xم�xم�xم�xم�xم���������
خلط الطيب بطعام أو شراب على جهته مـن غـري أن متسـه النـار أو  )1(إذا

: إحدامها: وجوب الفديـة؛ ألنـه )2(طيب به طعام، فتناوله احملرم ففيها روايتان
تنــاول طيبــا علــى جهتــه كمــا لــو تطيــب بــه، واآلخــر: أنــه ال فديــة عليــه؛ ألنــه 

  مستهلك فيه واحلكم للغلبة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJم��������N~ل�א�SL{مאN~ل�א�SL{مאN~ل�א�SL{مאN~ل�א�SL{مאN~ل�א�SL{مאN~ل�א�SL{مאN~ل�א�SL{مאN~ل�א�SL{אxxxxxxxx��������

، وكـــــذلك )4(فعـــــل ذلـــــك �؛ ألن النـــــيب )3(جيـــــوز أن يغتســـــل احملـــــرم تـــــربدا
؛ وألن الغســل لــيس بطيــب وال زينــة )6(، وحيــرك شــعر رأســه بيديــه)5(الصــحابة

  وال إلقاء تفث وكل ما عدا ذلك، فجائز للمحرم.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJ��������x�)
��������א�;
(�xא�;
(�xא�;
(�xא�;
(�xא�;
(�xא�;
(�xא�;
(�xא�;

والفديــة يف الطيــب وإلقــاء التفــث، ولــبس املخــيط ثالثــة أنــواع: إطعــام ســتة 
مساكني مدين مدين لكل مسكني، أو صيام ثالثة أيام، أو ذبح شـاة، وهـي 

�m�m�m�m¸̧̧̧����������º��������¹��º��������¹��º��������¹��º��������¹ ، واألصــل يف ذلــك قولــه تعــاىل:)7(علــى التخيــري دون الرتتيــب
Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»llll�)8( ويف حـــــــديث ،

قـــال: "أتؤذيـــك هـــوام رأســـك؟" قـــال: نعـــم، قـــال:  �كعـــب بـــن عجـــرة أنـــه 
م ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكني ُمـدين ُمـدين لكـل مسـكني أو "احلق وص

  ". )9(أنسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك
                                                

 ) إذا: سقطت من (م). 1(
 ). 327-1/326) التفريع: (2(
 ). 152)، الكافي: (ص 1/323)، الموطأ : (1/343) انظر: المدونة: (3(
م ف!ي الح!ج، ب!اب: ج!واز غس!ل )، ومسل2/215) أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب: اHغتسال للمحرم: (4(

 ). 2/864المحرم بدنه ورأسه: (
)، 1/323) روي عن عمر بن الخطاب، وعبد هللا بن عمر، وعبد الرحمن بن زي!د وغي!رھم (انظ!ر الموط!أ: (5(

 )). 5/63البيھقي: (
 ) في (م): بيده. 6(
 ). 180)، الرسالة (ص 1/325)، التفريع: (1/345) انظر: المدونة: (7(
 . 196ة البقرة، ا{ية: ) سور8(
 ) في (م): أجزأك.  9(



485 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJx�)
��������.�fن�NY0אج�א�;
(��f.xن�NY0אج�א�;
(��f.xن�NY0אج�א�;
(��f.xن�NY0אج�א�;
(��f.xن�NY0אج�א�;
(��f.xن�NY0אج�א�;
(��f.xن�NY0אج�א�;
(��f.xن�NY0אج�א�;
، خالفــا )2(، أي موضــع فعلــه جــاز)1(ولــيس لشــيء منهــا مكــان خمصــوص

، وللشافعي يف قوله: إن )3(ألىب حنيفة يف قوله: إن النسك ال يكون إال مبكة
�m�m�m�m���Ä��Ã��Â���Á���Ä��Ã��Â���Á���Ä��Ã��Â���Á���Ä��Ã��Â���Á ، لقولـــه تعـــاىل:)4(ســـك واإلطعـــام ال يكونـــان إال مبكـــةالن

Ç��Æ��ÅÇ��Æ��ÅÇ��Æ��ÅÇ��Æ��Ållll)5() قــال )6()�، فـأطلق، ويف حـديث كعـب بــن عجـرة أنـه ،
، ومل يقيــد؛ وألنــه نــوع مــن )7(لــه: "صــم ثالثــة أيــام أو أطعــم أو أنســك بشــاة"

  فدية األذى، فجاز مبكة وغريها كالصوم.
    

                                                

 ). 154)، الكافي (ص 180)، الرسالة (ص 1/326) انظر: التفريع: (1(
 ) في (م): أجزأه. 2(
 ). 70) انظر: مختصر الطحاوي (ص 3(
 ). 71) انظر: مختصر المزنى (ص 4(
 . 196) سورة البقرة، ا{ية: 5(
 : سقطت من (م). �) 6(
 الحديث في الصفحة. ) سبق تخريج 7(
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א�و���Nuم،��X�1L,�?.�W
א�و���Nuم،��8�X�1L,�?.�W
א�و���Nuم،��8�X�1L,�?.�W
א�و���Nuم،��8�X�1L,�?.�W
א�و���Nuم،��8�X�1L,�?.�W
א�و���Nuم،��8�X�1L,�?.�W
א�و���Nuم،��8�X�1L,�?.�W
א�و���Nuم،��8�X�1L,�?.�W�8cد�X4و��،W¬4و�ذcد�X4و��،W¬4و�ذcد�X4و��،W¬4و�ذcد�X4و��،W¬4و�ذcد�X4و��،W¬4و�ذcد�X4و��،W¬4و�ذcد�X4و��،W¬4و�ذcد�X4و��،W¬4و�ذ��������

حيرم قتل الصيد وذحبه واصطياده على احملرم يف احلل واحلرم، وحيرم يف احلرم 
��°����m�m�m�m، واألصـل يف منعـه للمحـرم قولـه تعـاىل:)1(على احملـرم واحلـالل �̄�®���°�� �̄�®���°�� �̄�®���°�� �̄�®

²��±²��±²��±²��± llll�)2(:وقولــــــــه ، �m�m�m�m°�� �̄�®°�� �̄�®°�� �̄�®°�� �̄�® llll�)3(:ــــــــه �mmmm��K���J��K���J��K���J��K���J، وقول
P��O��N��M��LP��O��N��M��LP��O��N��M��LP��O��N��M��L llll )4( ل وأنتم حرم : "حلم الصيد لكم حال�، وقوله

ومجيــع مــا ذكرنــاه  .)6(، وال خــالف يف ذلــك)5(مــا مل تصــيدوه أو يصــد لكــم"
يتضــمن حرمــة اإلحـــرام  )��m�m�m�m²��±²��±²��±²��±llll)7دال علــى منعــه يف احلــرم؛ ألن قولـــه:

، )8(يف مكــة: "ال يعضــد شـــجرها وال ينفــر صـــيدها" �وحرمــة احلــرم، وقولـــه 
ن قتــل صــيدا يف فــإذا ثبــت هــذا فــاحلرم حرمــان: حــرم مكــة، وحــرم املدينــة، فــإ

مكــة فعليــه اجلــزاء، وإن قتلــه يف حــرم املدينــة فــال جــزاء عليــه، وقــال داود: ال 
��°���±���m�m�m�m ، ودليلنــا قولــه تعــاىل:)9(يتعلــق اجلــزاء حبرمــة احلــرم أصــال �̄�®��±���°�� �̄�®��±���°�� �̄�®��±���°�� �̄�®

²²²²³³³³��������¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��́¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��́¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��́¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��́llll )10( واالسم يطلق على ،

                                                

 ).   182)، الرسالة (ص 1/327)، التفريع: (36-1/327) انظر: المدونة: (1(
 . 95) سورة المائدة، أ{ية: 2(
 . 2) سورة المائدة، ا{ية: 3(
 . 96) سورة المائدة، ا{ية: 4(
اس!ك، ب!اب: إذا أش!ار )، والنس!ائي ف!ي المن2/428) أخرجه أبو داود في المناسك، باب: لح!م الص!يد للمح!رم: (5(

)، وق!ال: 3/204)، والترمــذي في الحج، بـاب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم: (5/146المحرم إلى الصيد: (
)، وق!!ال: 1/452)، والح!!اكم: (3/362والمطل!!ب ب!!ن حنط!!ب H نع!!رف ل!!ه س!!ماعا م!!ن ج!!ابر، أخرج!!ه أحم!!د: (

 صحيح على شرط الشيخين.  
 ). 3/506)، المغنى (7/298موع: ()، المج58) انظر: اNجماع (ص 6(
 . 95) سورة المائدة، ا{ية: 7(
)، ومس!لم ف!ي الح!ج، ب!اب: تح!ريم مك!ة وص!يدھا...: 2/157أخرجه البخاري في الحج، باب: فضل الحرم: () 8(

)2/986 .( 
 ). 7/457) انظر: المجموع : (9(
 . 95) سورة المائدة، ا{ية: 10(
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ا كســـبه اســـم حمـــرم أثـــر يف ، واحلـــرام بـــاإلحرام وباملكـــان؛ وألن كـــل مـــ)1(احملـــرم
   وجوب اجلزاء أصله اإلحرام. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJx�a)

�N5�6م�א@�F�1א�L,x�a)

�N5�6م�א@�F�1א�L,x�a)

�N5�6م�א@�F�1א�L,x�a)

�N5�6م�א@�F�1א�L,x�a)

�N5�6م�א@�F�1א�L,x�a)

�N5�6م�א@�F�1א�L,x�a)

�N5�6م�א@�F�1א�L,x�a)

�N5�6م�א@�F�1א�L,��������
: عليه )3(، وقال ابن أىب ذئب)2(وأما حرم املدينة فال جزاء عليه عند مالك

: "من وجدمتوه قد صاد يف حـرم �قوله  )4(اجلزاء، فوجه قول مالك رمحه اهللا
، فلــو كــان فيــه اجلــزاء ألمــر بــه، وألنــه )5(ه"املدينــة فــأوجعوه ضــربا واســلبوه ثيابــ

، أصـله احلـل، ووجـه )6(غري حمل للمناسك فلم يتعلق بقتـل الصـيد فيـه اجلـزاء"
: "اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وأنا أحـرم املدينـة مبثـل مـا �إجيابه اجلزاء قوله 

حـــــرم بـــــه مكـــــة ومثلـــــه معـــــه ال خيتلـــــى خالهـــــا وال يعضـــــد شـــــجرها وال ينفـــــر 
وألنه حرم مينع االصطياد فيه فتعلق اجلـزاء بـه كحـرم مكـة، وهـذا ؛ )7(صيدها"

القول أقيس عندي على أصولنا، السيما مع قـول أصـحابنا إن املدينـة أفضـل 
أفضــل مــن الصــالة باملســجد احلــرام،  )8(مــن مكــة، وأن الصــالة يف مســجدها

  وسنذكر ذلك يف موضعه من كتاب اجلامع، إن شاء اهللا.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ
��������وא��6��CSא*����xgא/xوא��6��CSא*����xgא/xوא��6��CSא*����xgא/xوא��6��CSא*����xgא/xوא��6��CSא*����xgא/xوא��6��CSא*����xgא/xوא��6��CSא*����xgא/xوא��6��CSא*����xgא/�6��������x<�ن�א�2$
�6<�ن�א�2$
�6<�ن�א�2$
�6<�ن�א�2$
�6<�ن�א�2$
�6<�ن�א�2$
�6<�ن�א�2$
�6<�ن�א�2$

يف  )10(، خالفـــا لـــداود)9(وعمـــد اإلتـــالف وســـهوه ســـواء يف وجـــوب اجلـــزاء
����m�m�m�mقوله: إن قتل الصيد خطأ ال شيء فيه، لقولـه تعـاىل: �̧�¶��µ��´�� �̧�¶��µ��´�� �̧�¶��µ��´�� �̧�¶��µ��´

                                                

 ) في (م): الحرم. 1(
 ). 1/231تفريع: () انظر: ال2(
محمد بن عبد الرحمان بن المغيرة بن الحارث ب!ن أب!ى ذئ!ب القرش!ي الع!امري، أب!و الح!ارث  ابن أبى ذئب:) 3(

 ). 493ھـ (تقريب التھذيب:  158المدني: ثقة، فقيه، فاضل، من السابعة، مات سنة 
 ) رحمه هللا: سقطت من (م). 4(
)، والحـاكـ!ـم  5/199)، والبيھق!ـي: (2/532: ف!ي تحريـ!ـم المدينـ!ـة: (أخرجــه أبــو داود في المناس!ـك، ب!اب) 5(

)، وأخرجه مسلم بلفظ قريب منه من حديث عامر بن سعد بن أبى وقاص في الح!ج، ب!اب: 2/486وصححه: (
 ). 2/993فضل المدينة ...: (

 ) في (م): جزاء. 6(
 ) سبق تخريج الحديث. 7(
 ) في (م): بھا. 8(
 ). 1/331)، التفريع: (1/420: ( ) انظر: الموطأ9(
 ). 3/505)، المغنى: (7/323) انظر: المحلى: (10(
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¹¹¹¹llll)1(فأوجــب اجلــزاء علــى متعمــد قتلــه ومل يفــرق بــني أن يكــون ذاكــرا ، 
د وفيها كبش إذا أصـاا ، يف الضبع: "هو صي)2(�لإلحرام أم ناسيا، وقوله 

  ؛ وألنه متلف للصيد يف حال اإلحرام أو احلرم، فأشبه العامد.)3(احملرم"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������xمN!א�NKd��%,�6xمN!א�NKd��%,�6xمN!א�NKd��%,�6xمN!א�NKd��%,�6xمN!א�NKd��%,�6xمN!א�NKd��%,�6xمN!א�NKd��%,�6xمN!א�NKd��%,�6��������

؛ ألن إتـالف )5(، خالفا ألىب حنيفة والشـافعي)4(وال جزاء يف قطع الشجر
الشجر الذي ال ملك عليه آلدمي ال غرم على متلفه يف األصول؛ وألن كونه 

احلــرم ال يقتضــي ضــمان اجلــزاء اعتبــارا مبــا فيــه منفعــة للنــاس؛ وألنــه  مــن شــجر
نوع من النبت كاخلشب والثمار؛ وألنه مل يتلف حيوانـا وال شـيئا مـن احليـوان 

، وقياســـا علـــى احملـــرم يقطـــع الشـــجر يف )6(فلـــم يلزمـــه جـــزاء كســـائر اجلمـــادات
احلـل، فلـو كـان يف  احلل؛ ألن ما لزم احلالل جزاؤه يف احلرم لـزم احملـرم مثلـه يف

  جزاء للزم احملرم ذلك يف احلل. )7(قطع شجره
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������xلg!א�c
�F)��3א��
�F4<�1!+�א�xلg!א�c
�F)��3א��
�F4<�1!+�א�xلg!א�c
�F)��3א��
�F4<�1!+�א�xلg!א�c
�F)��3א��
�F4<�1!+�א�xلg!א�c
�F)��3א��
�F4<�1!+�א�xلg!א�c
�F)��3א��
�F4<�1!+�א�xلg!א�c
�F)��3א��
�F4<�1!+�א�xلg!א�c
�F)��3א��
�F4<�1!+�א���������

أكـل حلــم الصــيد الــذي يصــيده احلـالل يف احلــل جــائز للمحــرم إذا مل يصــد 
، خالفا ألىب حنيفة يف قوله: إنه ال يؤكـل )8(من أجله وال من أجل حمرم سواه

: "حلــــم الصــــيد لكــــم حــــالل وأنــــتم �، لقولــــه )9(أكلــــهوإجيابــــه اجلــــزاء عليــــه ب
؛ وألنه إذا صيد هلـم كـانوا كالراضـني )10(حمرمون ما مل تصيدوه أو يصد لكم"

                                                

 . 95) سورة المائدة، ا{ية: 1(
 : سقطت من (ق). �) 2(
)، والنس!ائي ف!ي الح!ج، ب!اب: م!ا H يقتل!ه المح!رم: 4/159) أخرجه أبو داود في اGطعمة، باب: أكل الضبع: (3(

)، والترم!!ذي ف!ي الح!!ج، 2/1032ب!!اب: ج!زاء الص!يد يص!!يبه المح!رم: ( )، واب!ن ماج!ه ف!!ي المناس!ك،5/150(
 )، وقال: حسن صحيح. 3/207باب: ما جاء في الضبع يصيبھا المحرم: (

 ). 1/331)، التفريع: (1/339) انظر: المدونة: (4(
 ). 2/208)، اGم: (69) انظر: مختصر الطحاوي (ص 5(
 ) في (ق): الجامدات. 6(
 . ) في (م): الشجر7(
 ). 328-1/327) انظر: التفريع: (8(
 ).217-1/216) انظر: مختصر القدوري: (9(
 ) سبق تخريج الحديث. 10(
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بقتلــه فلــزمهم اجلــزاء، وإذا مل يصــد هلــم فــال جــزاء علــيهم؛ ألــم مل يتلفــوه وال 
  أتلف من أجلهم.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJxWDV4�?.�³
�zX�
�X�?.�1>4�?2�OxWDV4�?.�³
�zX�
�X�?.�1>4�?2�OxWDV4�?.�³
�zX�
�X�?.�1>4�?2�OxWDV4�?.�³
�zX�
�X�?.�1>4�?2�OxWDV4�?.�³
�zX�
�X�?.�1>4�?2�OxWDV4�?.�³
�zX�
�X�?.�1>4�?2�OxWDV4�?.�³
�zX�
�X�?.�1>4�?2�OxWDV4�?.�³
�zX�
�X�?.�1>4�?2�O��������
، خالفـــا ألىب )2(ِصـــيَد مـــن أجلـــه فعليـــه فيـــه اجلـــزاء مـــن صـــيد )1(وإن أكـــل

ـــه )3(حنيفـــة والشـــافعي ؛ وألنـــه )4(: "مـــا مل تصـــيدوه أو يصـــيد لكـــم"�، لقول
إتالف ممنوع منـه ألجـل رضـاه بـه، فكـان عليـه اجلـزاء أصـله إذا أتلفـه بنفسـه؛ 
ـــــك ذريعـــــة إىل اســـــتباحة  وألن الوكيـــــل كفعـــــل املوكـــــل يف احلكـــــم؛ وألن يف ذل

  جب حسم الباب.االصطياد فو 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJx؟WD>4א�و
�X�1L,�?.x؟WD>4א�و
�X�1L,�?.x؟WD>4א�و
�X�1L,�?.x؟WD>4א�و
�X�1L,�?.x؟WD>4א�و
�X�1L,�?.x؟WD>4א�و
�X�1L,�?.x؟WD>4א�و
�X�1L,�?.x؟WD>4א�و
�X�1L,�?.��������

، خالفــا ألىب حنيفــة يف قولــه: )5(ومــن قتــل صــيدا فأكلــه فعليــه جــزاء واحــد
���m�m�m�m لقولـــه تعـــاىل: )6(عليـــه اجلـــزاء وضـــمان قيمـــة مـــا أكـــل �̧�¶��µ��´�� �̧�¶��µ��´�� �̧�¶��µ��´�� �̧�¶��µ��´

¹¹¹¹llll)7( فلـــم يوجـــب ســـواه؛ وألن اإلتـــالف بعـــد القتـــل ال يوجـــب جـــزاء ،
  آخر كما لو قتله وأحرقه.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ________x
�Fم�א�N~��83א)�x
�Fم�א�N~��83א)�x
�Fم�א�N~��83א)�x
�Fم�א�N~��83א)�x
�Fم�א�N~��83א)�x
�Fم�א�N~��83א)�x
�Fم�א�N~��83א)�x
�Fم�א�N~��83א)���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������، لقولـــه تعـــاىل:)9(، خالفـــا للشـــافعي)8(وال يصـــح مـــن احملـــرم تذكيـــة الصـــيد

�m�m�m�m²��±���°�� �̄�®²��±���°�� �̄�®²��±���°�� �̄�®²��±���°�� �̄�® llll)10( والقتل يف الشرع عبـارة عـن اإلتـالف الـذي ،
رم حلـق اهللا ملعـىن يف ال يبيح األكل والذكاة عبارة عن ما يبيحه؛ وألنه ذبح حمـ

                                                

 ) في (م): كان. 1(
 ) في (م): الحق. 2(
 ). 1/208)، اGم: (1/216) انظر: مختصر القدوري: (3(
 ) سبق تخريج الحديث. 4(
 ). 1/328) انظر: التفريع: (5(
 ). 1/216) مختصر القدوري: (6(
 . 95) سورة المائدة، ا{ية: 7(
 ). 1/328) انظر: التفريع: (8(
 ). 91) انظر: اNقناع (ص 9(
 . 95) سورة المائدة، ا{ية: 10(
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نفس الذابح فأشبه ذبـح اوسـي؛ وألن كـل معـىن أوجـب حتـرمي أكـل املـذبوح 
على ذاحبـه أوجبـه علـى غـريه أصـله ذبـح اوسـي؛ وألن كـل صـيد حظـر علـى 

  صائده حلق اهللا قال تصح تذكيته له أصله اخلنزير.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJxمN!�6א���D2@א�
�Fذ��8א�xمN!�6א���D2@א�
�Fذ��8א�xمN!�6א���D2@א�
�Fذ��8א�xمN!�6א���D2@א�
�Fذ��8א�xمN!�6א���D2@א�
�Fذ��8א�xمN!�6א���D2@א�
�Fذ��8א�xمN!�6א���D2@א�
�Fذ��8א�xمN!�6א���D2@א�
�Fذ��8א���������

، خالفــا ألىب )1(لوكــا يف احلــرم، وال جــزاء عليــهوللحــالل أن يــذبح صــيدا مم
؛ ألنه ملا جاز لـه إمسـاكه والتصـرف فيـه وهـو حـالل يف احلـرم، جـاز )2(حنيفة

؛ وألن كــل مــن جــاز لــه متلــك صــيد بالشــراء واهلبــة جــاز لــه )3(لــه ذحبــه كــالنعم
ذحبه كاحلالل إذا كان يف احلل؛ وألنه لو منع ذلك لفسد حلـم الصـيد، فـأدى 

ال يأكلونه إال متغريا، والفرق بني حرمة املوضع وحرمـة اإلحـرام؛ ألن  إىل أم
اإلحــرام ال يــدوم وحرمــة املوضــع دائمــة فافرتقــا فيمــا حيــرم يف اإلحــرام كالنكــاح 

  والوطء؛ ألن حرمة اإلحرام متنع منها وحرمة املوضع ال متنعه. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJxc
�F)4و��WDL�)�?@�
�X�MDل��

xcא~Nم�(�F)4و��WDL�)�?@�
�X�MDل��

xcא~Nم�(�F)4و��WDL�)�?@�
�X�MDل��

xcא~Nم�(�F)4و��WDL�)�?@�
�X�MDل��

xcא~Nم�(�F)4و��WDL�)�?@�
�X�MDل��

xcא~Nم�(�F)4و��WDL�)�?@�
�X�MDل��

xcא~Nم�(�F)4و��WDL�)�?@�
�X�MDل��

xcא~Nم�(�F)4و��WDL�)�?@�
�X�MDل��
��������א~Nم�(

؛ ألن ذلـك جيـري )4(م أن يدل على صـيد ملـن يقتلـه أو يصـيدهوال جيوز حملر 
جمرى ملعاونة على قتله، ومن منع فعل شـيء منـع املعونـة عليـه؛ وألنـه ملـا حـرم 

  عليه قتل اآلدمي حرم عليه أن يدل عليه كذلك الصيد.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJxcد�FO�
�X�MD2?�دل���Oxcد�FO�
�X�MD2?�دل���Oxcد�FO�
�X�MD2?�دل���Oxcد�FO�
�X�MD2?�دل���Oxcد�FO�
�X�MD2?�دل���Oxcد�FO�
�X�MD2?�دل���Oxcد�FO�
�X�MD2?�دل���Oxcد�FO�
�X�MD2?�دل���O��������

´��´��´��´����m�m�m�mقولـه تعـاىل:ل )6(، خالفـا ألىب حنيفـة)5(وإن فعل أمث، وال جزاء عليـه
��¹�� �̧�¶��µ��¹�� �̧�¶��µ��¹�� �̧�¶��µ��¹�� �̧�¶��µllll)7( فعلق وجـوب اجلـزاء بالقتـل املباشـر، فـدل علـى ،

                                                

 ). 155) انظر: الكافي (ص 1(
 ). 1/216) انظر: مختصر القدوري: (2(
 ) في (ق): كالغنم. 3(
 ). 155) انظر: الكافي: (ص 4(
 ). 155) انظر: الكافي (ص 5(
 ). 21) انظر: مختصر القدوري: (ص 6(
 . 95) سورة المائدة، أ{ية: 7(
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انتقالــه بغــريه؛ وألنــه دال فلــم يلزمــه بداللتــه غــرم كمــا لــو دل علــى عبــد غــريه؛ 
وألنــه مل يكــن منــه قتــل ال مبباشــرة وال بســبب أثــر يف نفســي املقتــول كالـــدال 

حلرمــــة توجــــب منــــع  )1(دعلــــى قتــــل اآلدمــــي؛ وألنــــه ممنــــوع مــــن إتــــالف الصــــي
، أصله احلالل يف احلرم إذا دل على )2(اصطياده، فإذا دل عليه مل يلزمه جزاء

  صيد يف احلرم. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJx
�X�1L,�6�Z.Nuא���dאx
�X�1L,�6�Z.Nuא���dאx
�X�1L,�6�Z.Nuא���dאx
�X�1L,�6�Z.Nuא���dאx
�X�1L,�6�Z.Nuא���dאx
�X�1L,�6�Z.Nuא���dאx
�X�1L,�6�Z.Nuא���dאx
�X�1L,�6�Z.Nuא���dא��������

، )3(إذا اشــرتك مجاعــة حمرمــون يف قتــل صــيد، فعلــى كــل واحــد جــزاء كامــل
 قولـــه تعـــاىل:، ل)4(خالفـــا للشـــافعي يف قولـــه: إنـــه علـــى مجـــيعهم جـــزاء واحـــد

mmmm¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��´¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��´¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��´¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��´llll)5( وهـــــذا خطـــــاب لكـــــل ،
قاتـــل يف نفـــس؛ وألنـــه حمـــرم أتلـــف صـــيدا ممنوعـــا مـــن إتالفـــه كـــاملنفرد؛ وألنـــه 
اشــرتاك يف قتــل نفــس جتــب الكفــارة بقتلهــا، فكانــت الكفــارة بعــدد القـــاتلني  

د بــه بـه اجلماعــة واآلحـاد لـو انفـرد كـل واحـ )6(كـاآلدمي؛ وألنـه معـىن تتصـف
لزمتــه كفــارة كاملــة فكــذلك إذا اشــرتك فيــه كاجلماعــة إذا اشــرتكت يف احللــف 
علـــى شـــيء واحـــد، فـــإن علـــى كـــل واحـــد كفـــارة كاملـــة؛ وألن اجلـــزاء طريقـــه 

، وألنــه حــق هللا )��m�m�m�mÊ���É��È��ÇÊ���É��È��ÇÊ���É��È��ÇÊ���É��È��Çllll)7الكفــارة ال الديــة لقولــه تعــاىل:
جيـب (بـإتالف نفـس للصـوم مـدخل فيــه، فكـان علـى كـل واحـد كفـارة كقتــل 

بإتالفــه كفـارة كحلــق الــرأس  )8(آلدمـي؛ وألنــه مـن احملظــورات فكــان الواجـب)ا
  والطيب.

                                                

 ) في (م): صيد. 1(
 ) في (م): الجزاء. 2(
 ). 156)، الكافي (ص 1/240)، الموطأ : (1/330) المدونة: (3(
 ). 72)، مختصر المزنى (ص 2/207) اGم: (4(
 . 95) سورة المائدة، ا{ية: 5(
 ) في (ق): تختص. 6(
 . 95) سورة المائدة، ا{ية: 7(
 ) ما بين قوسين سقط من (م). 8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJxcI�א��
�Xم�N~�1אL,xcI�א��
�Xم�N~�1אL,xcI�א��
�Xم�N~�1אL,xcI�א��
�Xم�N~�1אL,xcI�א��
�Xم�N~�1אL,xcI�א��
�Xم�N~�1אL,xcI�א��
�Xم�N~�1אL,xcI�א��
�Xم�N~�1אL,��������
، خالفـا ملـن أسـقط عنـه )1(إذا قتل احملرم صيدا لغريه فعليه القيمة مع اجلـزاء

���m�m�m�m��¹ اجلزاء، لقوله تعاىل: �̧�¶��µ��́��¹�� �̧�¶��µ��́��¹�� �̧�¶��µ��́��¹�� �̧�¶��µ��́llll)2(  فعم؛ وألنه ممنوع من
  رام فعليه اجلزاء كالذي ليس مبملوك.قتله حلرمة اإلح

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJx
�Fא/�א�BVx
�Fא/�א�BVx
�Fא/�א�BVx
�Fא/�א�BVx
�Fא/�א�BVx
�Fא/�א�BVx
�Fא/�א�BVx
�Fא/�א�BV��������
ال خيلـــو الصـــيد الـــذي يقتلـــه احملـــرم أن يكـــون ممـــا لـــه مثـــل مـــن الـــنعم أو أن 

مـن الـنعم فجـزاؤه ذلـك املثـل  )3(يكون مما ال مثل لـه، فـإن كـان لـه مثـل وشـبه
كر كالنعامــة املشــبهة للبدنــة ومحــار الــوحش املشــبه للبقــرة، وغــري ذلــك ممــا نــذ 

، وإن  )4(مفصال، فهذا النوع من الصيد جيب فيه ما يقرب شبهه به من النعم
  ، وغري ذلك ففيه حكومة. )5(كان مما ال مثل له كاألرنب والريبوع

ووجوب إخراج املثل غري متحتم، فإن شاء القاتل أخرجه، وإن شاء أخـرج 
فــس الصــيد قيمتــه طعامــا وخيــرج قيمــة الصــيد املقتــول ال قيمــة املثــل، ويقــّوم ن

املقتول بالطعام دون تقوميه بالدراهم وتقـومي الـدراهم بالطعـام، فـإن شـاء صـام 
  بدال من الطعام مكان كل مد أو كسره يوما بالغا ما بلغ.

وال جيــــوز أن يلــــي ذلــــك بنفســــه دون التحكــــيم عليــــه لــــذوي عــــدل ســــواه 
 مــن ذلــك مــن غــري أن جيــرباه علــى غــري )6(حيكمــان عليــه بعــد ختيــريه مــا يريــده

إرادته، فإذا اختار ما حيكمان به عليه مث حكما به، فقد احنتم وجوبه وسقط 
خياره، وأصل اجلزاء على التخيـري دون الرتتيـب، ويلـزم التحكـيم يف   )7(ما بعد

                                                

 ). 155)، الكافي (ص 1/332) المدونة: (1(
 . 95) سورة المائدة، أ{ية: 2(
 ) في (م): شبيه. 3(
 ) في (ق): الغنم، وھو خطأ. 4(
(المص!باح المني!ر (ص ) اليربوع: دويب!ة نح!و الف!أرة، لك!ن ذنب!ه وأذن!اه أط!ول منھ!ا، ورج!Mه أط!ول م!ن يدي!ه 5(

216 .(( 
 ) في (م): يزيد. 6(
 ) ما بعد: سقطت من (ق). 7(
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كل وقت، وفيمـا حكمـت فيـه الصـحابة، وفيمـا مل حتكـم فيـه، والواجـب فيـه 
عـم ملسـاكني احلـرم هدي كامل يسـوقه مـن احلـل إىل احلـرم، وال يأكـل منـه ويط

  . )1(دون غريهم، وحمله مىت إن وقف به بعرفة، وإن فاته ذلك حنره مبكة
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJ��������xWD]�2ن��:.�+$a�1א�].�W���.4�6ن�xWD]�2ن��:.�+$a�1א�].�W���.4�6ن�xWD]�2ن��:.�+$a�1א�].�W���.4�6ن�xWD]�2ن��:.�+$a�1א�].�W���.4�6ن�xWD]�2ن��:.�+$a�1א�].�W���.4�6ن�xWD]�2ن��:.�+$a�1א�].�W���.4�6ن�xWD]�2ن��:.�+$a�1א�].�W���.4�6ن�xWD]�2ن��:.�+$a�1א�].�W���.4�6ن���������

وإمنــا قلنــا: إن مــا لــه مثــل مــن الــنعم مضــمون (مبثلــه، خالفــا ألىب حنيفــة يف 
¼��¼��¼��¼�������m�m�m�m�»��º��¹�»��º��¹�»��º��¹�»��º��¹:)4( -عـز وجـل –لقولـه  )3(بالقيمـة )2(قوله: إنه مضمون)

¾��½¾��½¾��½¾��½llll)5( ، :ففيه أدلة  
أحــدمها: أن إطــالق املماثلــة يقتضــي اخللقــة والصــورة واجلــنس، فلمــا قيـــده 

  بأن يكون من النعم علم بأنه أراد اخللقة من هذا النوع دون غريه.
، وهـــذه الكنايـــة عائـــدة إىل اجلـــزاء )��m�m�m�mÂ��Á��À��¿Â��Á��À��¿Â��Á��À��¿Â��Á��À��¿llll )6والثـــاين: قولـــه:

  ظاهر.وهو املثل من النعم، وال ذكر للقيمة لل
، فأوجـب أن يكـون نفـس الشـيء )�m�m�m�mÆ��Å��ÄÆ��Å��ÄÆ��Å��ÄÆ��Å��Ällll)7 والثالث: قوله:

، وإمنا )8(احملكوم به هديا بالغ الكعبة، وهذا ال ميكن يف القيمة دون أن تبدل
، )9(: "الضــبع صــيد وفيهــا كــبش إذا أصــاا احملــرم"�يصــح يف املثــل، وقولــه 

  ففيه أدلة:

                                                

)، 182)، الراس!!لة (ص 329، 1/328)، التفري!!ع: (345-1/327) ف!!ي جمل!!ة ھ!!ذه اGحك!!ام انظ!!ر: المدون!!ة: (1(
 ). 155الكافي (ص 

 ) ما بين قوسين: سقط من (م). 2(
 ). 212-1/211ي ()، مختصر القدور70) انظر: مختصر الطحاوي (ص 3(
 ) في (م): تعالى. 4(
 .  95) سورة المائدة، ا{ية: 5(
 . 95) سورة المائدة، ا{ية: 6(
 . 95) سورة المائدة، ا{ية: 7(
 ) دون أن تبدل: سقطت من (م). 8(
 ) سبق تخريج الحديث في الصفحة. 9(
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املخـالف أن الواجـب  أحدمها: أنه عني الواجب فيها: وهـو الكـبش، وعنـد
  القيمة من غري تعيني.

جعـــل فيهـــا جـــزاء مقـــدرا، وعنـــدهم ال يتقـــدر؛ ألنـــه يزيـــد  �والثـــاين: أنـــه 
  وينقص باختالف القيم.

والثالــث: أنــه أوجــب كبشــا، وعنــدهم جيــب تــارة كبشــا، وتــارة دونــه، وتــارة 
أكثـــر منـــه حبســـب اخـــتالف القيمـــة؛ وألنـــه إمجـــاع الصـــحابة روي عـــن عمـــر 

علّي وعبد الـرمحن بـن عـوف وابـن عمـر وابـن عبـاس وزيـد بـن ثابـت وعثمان و 
؛ وألنـه )2(رضـي اهللا عـنهم أمجعـني وال خمـالف هلـم – )1(وابن مسـعود وعائشـة

  حيوان خيرج يف كفارة، فوجب أن ال يكون على وجه القيمة كإعتاق الرقبة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJ��������x
�Fא��?.�Wل���].�_��.x
�Fא��?.�Wل���].�_��.x
�Fא��?.�Wل���].�_��.x
�Fא��?.�Wل���].�_��.x
�Fא��?.�Wل���].�_��.x
�Fא��?.�Wل���].�_��.x
�Fא��?.�Wل���].�_��.x
�Fא��?.�Wل���].�_��.��������

حكومــة: وهــي وجــوب قيمــة حلمــه؛ ألن  وإمنــا قلنــا: إن مــا ال مثــال لــه فيــه
هــذه ســبيل ســائر املتلفــات أن املراعــى فيمــا لــه مثــل وجــوب مثلــه، فــإن عــدم 

: فمعتــرب )3(املثــل فالقيمــة قائمــة مقامــه كالغصــب وغــريه؛ وألن النــاس قــائالن
للقيمة يف مجيع الصيد ومقتصر ا على ما ال مثل له من النعم، فقـد تضـمن 

  القيمة فيما ال مثل له. ذلك اإلمجاع على اعتبار
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJ��������xI��Lא��MD��
�F�1א�L,�A��;>xI��Lא��MD��
�F�1א�L,�A��;>xI��Lא��MD��
�F�1א�L,�A��;>xI��Lא��MD��
�F�1א�L,�A��;>xI��Lא��MD��
�F�1א�L,�A��;>xI��Lא��MD��
�F�1א�L,�A��;>xI��Lא��MD��
�F�1א�L,�A��;>xI��Lא��MD��
�F�1א�L,�A��;>��������

وإمنـــا قلنـــا: إن كفـــارة قتـــل الصـــيد علـــى التخيـــري دون الرتتيـــب، خالفـــا ملـــا 
مــن كوــا علــى الرتتيــب  )4(حيكيــه بعــض أهــل اخلــالف عــن ابــن عبــاس وغــريه

�����������������m�m�m�m����È��Ç����È��Ç����È��Ç����È��Ç ... إىل قولـــــــــــه: ��m�m�m�m����¾��½��¼��»��º��¹����¾��½��¼��»��º��¹����¾��½��¼��»��º��¹����¾��½��¼��»��º��¹...����llllلقولـــــــــــه تعـــــــــــاىل:

                                                

 ). 2/190)، والشافعي في اGم: (182-5/181) أخرجه ھذه ا{ثار: البيھقي: (1(
 ). 419، 7/411)، المجموع: (3/421)، فتح الباري: (7/339)، المحلى: (510-3/509) انظر: المغنى: (2(
 ) في (م): رجMن. 3(
 )). 521)، 3/519)، المغنى: (7/221) وعن الثورى والشعبى (انظر: المحلى: (4(
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Ê���ÉÊ���ÉÊ���ÉÊ���Éllll)1( ، أو عـــدل ذلـــك صـــياما أو موضـــوعه: للتخيـــري إذا وردت
لغــري الشــك مثــل األمــر أو إباحـــة جــنس؛ وألن الصــيغة هاهنــا كهــي يف قولـــه 

، معلــــــوم أن مفهومهــــــا يف ذلــــــك )�m�m�m�mÇ��Æ��Å���Ä��Ã��Â���ÁÇ��Æ��Å���Ä��Ã��Â���ÁÇ��Æ��Å���Ä��Ã��Â���ÁÇ��Æ��Å���Ä��Ã��Â���Állll�)2 تعــــــاىل:
يف مســألتنا؛ وألنــه حــق لــزم بــإتالف صــيد   )3(املوضــع التخيــري فكــذلك هاهنــا

نوعــــا حلرمــــة اإلحــــرام، فوجــــب أن يكــــون علــــى التخيــــري أصــــله كفــــارة كــــان مم
  األذى.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717JJJJJJJJ��������x��O4'�אع���`g]א��MD��
�F�1א�L,�A��;>�NF,x��O4'�אع���`g]א��MD��
�F�1א�L,�A��;>�NF,x��O4'�אع���`g]א��MD��
�F�1א�L,�A��;>�NF,x��O4'�אع���`g]א��MD��
�F�1א�L,�A��;>�NF,x��O4'�אع���`g]א��MD��
�F�1א�L,�A��;>�NF,x��O4'�אع���`g]א��MD��
�F�1א�L,�A��;>�NF,x��O4'�אع���`g]א��MD��
�F�1א�L,�A��;>�NF,x��O4'�אع���`g]א��MD��
�F�1א�L,�A��;>�NF,��������

وإمنا قلنـا: إـا مقصـورة علـى هـذه األنـواع الثالثـة، وهـي املثـل مـن الـنعم لـه 
    مثـــل منـــه، أو اإلطعـــام، أو الصـــيام، أو القيمـــة فيمـــا ال مثـــل لـــه؛ ألن الـــنص

ورد حبصــــرها علــــى ذلــــك دون زيــــادة عليــــه، واعتبــــارا بفديــــة األذى بعلــــة مــــا 
  قدمناه.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJ��������x+$a�1.?�א�L,��2��WVN¦��2�O�+�fELא�x+$a�1.?�א�L,��2��WVN¦��2�O�+�fELא�x+$a�1.?�א�L,��2��WVN¦��2�O�+�fELא�x+$a�1.?�א�L,��2��WVN¦��2�O�+�fELא�x+$a�1.?�א�L,��2��WVN¦��2�O�+�fELא�x+$a�1.?�א�L,��2��WVN¦��2�O�+�fELא�x+$a�1.?�א�L,��2��WVN¦��2�O�+�fELא�x+$a�1.?�א�L,��2��WVN¦��2�O�+�fELא���������

لـه إخـراج شـيء مـن ذلـك بنفسـه دون التحكـيم فيـه  )4(وإمنا قلنا: إنه لـيس
��m�m�m�m��¿�����¾��½��¼��»��º��¹��¿�����¾��½��¼��»��º��¹��¿�����¾��½��¼��»��º��¹��¿�����¾��½��¼��»��º��¹لورود الـنص باشـرتاط التحكـيم لقولـه تعـاىل:

��Á��À��Á��À��Á��À��Á��À��Ã��Â��Ã��Â��Ã��Â��Ã��Âllll)5(وال خالف يف ذلك ،)6(.  
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1919JJJJJJJJxZa`ن�.?�א�f)�+�fELא�xZa`ن�.?�א�f)�+�fELא�xZa`ن�.?�א�f)�+�fELא�xZa`ن�.?�א�f)�+�fELא�xZa`ن�.?�א�f)�+�fELא�xZa`ن�.?�א�f)�+�fELא�xZa`ن�.?�א�f)�+�fELא�xZa`ن�.?�א�f)�+�fELא���������

ــــــه تعــــــاىل: �m�m�m�m��Â��Á��Â��Á��Â��Á��Â��Á وإمنــــــا قلنــــــا: إنــــــه ال يكتفــــــي بأقــــــل مــــــن اثنــــــني لقول
ÃÃÃÃllll)7( دعـــا عبـــد الـــرمحن بـــن عـــوف -� –وألن عمـــر بـــن اخلطـــاب ؛- 

                                                

 . 95) سورة المائدة، ا{ية: 1(
 . 196{ية: ا) سورة البقرة، 2(
 ھاھنا: سقطت من (ق). ) 3(
 ) في (م): يجوز وھو خطأ. 4(
 . 95) سورة المائدة، ا{ية: 5(
 ). 3/421)، فتح الباري: (3297)، المحلى: (7/411)، المجموع: (512-1/511) انظر: المغنى: (6(
 . 95) سورة المائدة، ا{ية: 7(
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، وكـذلك )2(ليحكم معه على رجل قتـل ظبيـا وهـو حمـرم )1(-رضي اهللا عنهما
؛ وألنــــه عــــدد مشــــرتط بــــالنص يف مــــا يتعلــــق )4(قصــــة أخــــرى يف )3(دعــــا كعبــــا

بــــالتحكيم كــــاحلكمني يف النشــــوز؛ وألنــــه عــــدد منصــــوص عليــــه فيمــــا يتعلــــق 
  بتكفري لزم لنقص يف اإلحرام كالصيام وعدد املساكني يف فدية األذى.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2020JJJJJJJJ��������xZ2f!א�
54�T���1א����xZ2f!א�
54�T���1א����xZ2f!א�
54�T���1א����xZ2f!א�
54�T���1א����xZ2f!א�
54�T���1א����xZ2f!א�
54�T���1א����xZ2f!א�
54�T���1א����xZ2f!א�
54�T���1א������������
، لقوله )6(فا للشافعي، خال)5(وإمنا قلنا: إنه ال يكون القاتل أحد احلكمني

، بــــــــذلك مــــــــن يلزمــــــــه )8(، فخاطــــــــب)�m�m�m�mÃ��Â��Á��À��¿Ã��Â��Á��À��¿Ã��Â��Á��À��¿Ã��Â��Á��À��¿llll)7تعــــــــاىل: 
التحكـــــــيم فاقتضـــــــى أن يكـــــــون احلكمـــــــان غـــــــري احملكـــــــوم عليـــــــه كمـــــــا قـــــــال: 

mmmm{��z��y��x{��z��y��x{��z��y��x{��z��y��xllll فاقتضـــــى أن يكــــــون الشــــــاهد غــــــري املشــــــهود ،
عليـــــه؛ وألن حكـــــم اإلنســـــان علـــــى نفســـــه غـــــري متصـــــور؛ وألن احلكـــــم كمـــــا 

ى حمكومـــا عليـــه غـــريه كاقتضـــائه حمكومـــا لـــه غـــريه؛ حاكمـــا فيتقضـــ )9(يتقضـــى
  وألن اجلزاء بدل للمتلف فلم يرجع فيه إىل أمانة املتلف كتقومي املتلفات.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2121JJJJJJJJ��������x/אBQ�6�1'�ع�א���D��Z2>�!א�I��x/אBQ�6�1'�ع�א���D��Z2>�!א�I��x/אBQ�6�1'�ع�א���D��Z2>�!א�I��x/אBQ�6�1'�ع�א���D��Z2>�!א�I��x/אBQ�6�1'�ع�א���D��Z2>�!א�I��x/אBQ�6�1'�ع�א���D��Z2>�!א�I��x/אBQ�6�1'�ع�א���D��Z2>�!א�I��x/אBQ�6�1'�ع�א���D��Z2>�!א�I����������
وإمنا قلنـا: إمـا خيربانـه لـورود الـنص بـذلك، وإمنـا يتحـتم عليـه النـوع الـذي 

  ما عليه مبا خيتاره.يكفر به بعد اختياره وحكمه
��������
��������

                                                

 ) رضي هللا عنھما: سقطت من (ق). 1(
 ). 182-5/181) انظر: البيھقي: (2(
، يكنى أبا إسحق، ويعرف بكعب اGحبار، وھو من حمير من آل ذي رعين، وذر اب!و ال!درداء كعب بن مانع) 3(

 ). 7/445كعبا فقال: إن عند ابن الحميرية لعلما كثيرا (طبقات ابن سعد: (
 ). 1/352)، والموطأ: (4/432) عبد الرزاق: (4(
 ). 182)، الرسالة: (ص 1/2328) انظر: التفريع: (5(
 ). 1/216) في أصح قوليه (انظر المھذب: (6(
 . 95) سورة المائدة، ا{ية: 7(
 ) في (م): يخاطب. 8(
 . 2) سورة الطMق، ا{ية: 9(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2222JJJJJJJJx��8%$�م�
�Fא��+)���x��8%$�م�
�Fא��+)���x��8%$�م�
�Fא��+)���x��8%$�م�
�Fא��+)���x��8%$�م�
�Fא��+)���x��8%$�م�
�Fא��+)���x��8%$�م�
�Fא��+)���x��8%$�م�
�Fא��+)�����������
وإمنـا قلنــا: إن اختــار التكفــري باإلطعــام قــّوم الصــيد نفســه بالطعــام ال املثــل، 

��m�m�m�m��½��¼��»��º��¹��½��¼��»��º��¹��½��¼��»��º��¹��½��¼��»��º��¹لقولـه تعـاىل: )1(خالفا للشافعي يف قوله: أن يقـوم املثـل
¾¾¾¾...llll  :إل!!!!ى قول!!!!ه�m�m�m�m��Ê���É���È��Ç��Ê���É���È��Ç��Ê���É���È��Ç��Ê���É���È��Çllll)2( وظــــاهره يقتضــــي أن ،

عام جزاء عن املقتول معتربا به دون املثـل؛ وألن املتلـف هـو الصـيد يكون اإلط
 )3(دون املثل فوجب أن يكون هو املقوم كسائر املتلفات؛ وألن اإلطعام بـدل

عن نفس املتلف، فوجب أن يكـون معتـربا بـه ال بغـريه أصـله املثـل مـن الـنعم؛ 
لصــــيد  وألنــــه طعــــام خمــــرج يف جــــزاء الصــــيد فوجــــب أن يكــــون معتــــربا بقيمــــة ا

  كالذي ال مثل له.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2323JJJJJJJJ��������x+א��

���8%$�م�دون�א��Fא��+)���x+א��

���8%$�م�دون�א��Fא��+)���x+א��

���8%$�م�دون�א��Fא��+)���x+א��

���8%$�م�دون�א��Fא��+)���x+א��

���8%$�م�دون�א��Fא��+)���x+א��

���8%$�م�دون�א��Fא��+)���x+א��

���8%$�م�دون�א��Fא��+)���x+א��

���8%$�م�دون�א��Fא��+)�����������

وإمنــا اخرتنــا أن يقــّوم الصــيد  بالطعــام دون أن يقــوم بالــدراهم؛ ألن الطعــام 
الصيد فوجـب أن يقـع التقـومي بـه، وإمنـا يقـوم بالـدراهم إذا كانـت  )4(بدل عن

الصـيد دراهـم، مث  هي مأخوذة يف القيمة هذا هو املختار، فإن مل يفعـل وقـّوم
  قومت طعاما جاز؛ ألن ذلك يؤول إىل معرفة القيمة من الطعام. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2424JJJJJJJJ��������x1Lن��6.����א���f)�+)��Lא�x1Lن��6.����א���f)�+)��Lא�x1Lن��6.����א���f)�+)��Lא�x1Lن��6.����א���f)�+)��Lא�x1Lن��6.����א���f)�+)��Lא�x1Lن��6.����א���f)�+)��Lא�x1Lن��6.����א���f)�+)��Lא�x1Lن��6.����א���f)�+)��Lא���������
فيــــه إن كــــان هنــــاك طعــــام يقــــوم  )5(ويقــــوم بالطعــــام يف املوضــــع الــــذي قتــــل

بغالــــب طعــــام ذلــــك املكــــان، إال أن يكــــون موضــــعا ال طعــــام فيــــه وال قيمــــة، 
اضـــع إليـــه؛ ألنـــه ال يوصـــل إىل معرفـــة قيمتـــه بـــأكثر مـــن فيعـــدل إىل أقـــرب املو 

  ذلك.

                                                

 ). 71)، مختصر المزنى (ص 2/185) انظر: اGم: (1(
 . 95) سورة المائدة، ا{ية: 2(
 ) في (م): الطعام بذل. 3(
 ) في (م): من. 4(
 ت من (ق). ) قتل: سقط5(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2525JJJJJJJJxZfS.�1fא��
���������6<�ن�א*R$�م�.
א���6xZfS.�1f<�ن�א*R$�م�.
א���6xZfS.�1f<�ن�א*R$�م�.
א���6xZfS.�1f<�ن�א*R$�م�.
א���6xZfS.�1f<�ن�א*R$�م�.
א���6xZfS.�1f<�ن�א*R$�م�.
א���6xZfS.�1f<�ن�א*R$�م�.
א���6xZfS.�1f<�ن�א*R$�م�.
وإمنا قلنا: إنه يطعم لكل مسكني مـدا مـدا اعتبـارا بسـائر الكفـارات أنـه ال 
يــزاد فيهــا علــى مــد، وفديــة األذى ليســت بكفــارة، وإمنــا هــي فديــة وعلــى أــا 

  يام مع التخيري يف مجيعها.خمصوصة بتقدير الصيام فيها باأل
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2626JJJJJJJJx�.�)�
��������א���Fم��?�<�1.
�(�.�xא���Fم��?�<�1.
�(�.�xא���Fم��?�<�1.
�(�.�xא���Fم��?�<�1.
�(�.�xא���Fم��?�<�1.
�(�.�xא���Fم��?�<�1.
�(�.�xא���Fم��?�<�1.
�(�.�xא���Fم��?�<�1.

وإمنا قلنا: إنه إن اختار الصـوم صـام عـن كـل مـد يومـا، خالفـا ألىب حنيفـة 
اعتبارا بكفارة الفطر يف رمضان؛  )2(يوما )1(يف قوله: إنه يصوم عن كل مدين

ة ، فوجـــب حلرمـــة عبـــادة وال يـــدخل عليـــه كفـــار )3(ألنـــه صـــيام بـــدل عـــن طعـــام
عبـــادة وال فديـــة األذى؛ ألنـــه جعـــل فيـــه مكـــان  )4(الظهـــار؛ ألنـــه لـــيس حلرمـــة

  أربعة أمداد يوما، وذلك غري معترب هاهنا.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2727JJJJJJJJx1.�>م�(�م��F8�
���������NS>�kVא@
��F8م�(�م�<�.�NS>�kVx1א@
��F8م�(�م�<�.�NS>�kVx1א@
��F8م�(�م�<�.�NS>�kVx1א@
��F8م�(�م�<�.�NS>�kVx1א@
��F8م�(�م�<�.�NS>�kVx1א@
��F8م�(�م�<�.�NS>�kVx1א@
��F8م�(�م�<�.�NS>�kVx1א@

وإمنــا قلنــا: إنــه جيــرب كســر املــد بصــوم يــوم كامــل؛ ألن إســقاط الصــوم غــري 
  كاألميان يف القسامة.  جائز وتبعيضه غري ممكن فلم يبق إال جربه باإلكمال

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2828JJJJJJJJ��������x+f��v��2�O��8و�EFא��W�O�+f5��2�O�+�fELوم�א�B�x+f��v��2�O��8و�EFא��W�O�+f5��2�O�+�fELوم�א�B�x+f��v��2�O��8و�EFא��W�O�+f5��2�O�+�fELوم�א�B�x+f��v��2�O��8و�EFא��W�O�+f5��2�O�+�fELوم�א�B�x+f��v��2�O��8و�EFא��W�O�+f5��2�O�+�fELوم�א�B�x+f��v��2�O��8و�EFא��W�O�+f5��2�O�+�fELوم�א�B�x+f��v��2�O��8و�EFא��W�O�+f5��2�O�+�fELوم�א�B�x+f��v��2�O��8و�EFא��W�O�+f5��2�O�+�fELوم�א�B���������
وإمنا قلنا: إن التحكـيم يلـزم فيمـا حكمـت فيـه الصـحابة، وفيمـا مل حتكـم، 
خالفــا للشــافعي يف قولــه: إنــه يكتفــي فيمــا حكمــت فيــه الصــحابة مبــا تقــدم 

���m�m�m�m�¹ -عـــز وجـــلّ  –، لقولـــه )5(احلكـــم بـــه �̧�¶��µ��´�¹�� �̧�¶��µ��´�¹�� �̧�¶��µ��´�¹�� �̧�¶��µ��´����.�..llll   إىل
فعم من اجلهتني؛ وألنه صيد لـزم بقتلـه اجلـزاء ، )��m�m�m�mÂ��Á��À��¿Â��Á��À��¿Â��Á��À��¿Â��Á��À��¿llll)6قوله:

  فالبد من التحكيم فيه أصله ما مل متض فيه حكومة. 
                                                

 ) في (م): مد و ھو خطأ. 1(
 ). 1/212)، مختصر القدوري: (71) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 2(
 ) في (م): الطعام. 3(
 ) في (م): بحرمة. 4(
 ). 71) انظر: مختصر المزنى (ص 5(
 . 95) سورة المائدة، ا{ية: 6(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2929JJJJJJJJ��������x/אBQ�6א�nVא��א��
��������א>
��א��א�6�nVאBQא/xא>
��א��א�6�nVאBQא/xא>
��א��א�6�nVאBQא/xא>
��א��א�6�nVאBQא/xא>
��א��א�6�nVאBQא/xא>
��א��א�6�nVאBQא/xא>
��א��א�6�nVאBQא/xא>
، )�m�m�m�m��Æ��Å��Ä��Æ��Å��Ä��Æ��Å��Ä��Æ��Å��Ällll)1 وإمنــا قلنــا: إن الواجــب فيــه هــدى لقولــه تعــاىل:

، خالفــا ألىب حنيفــة -ين: اهلــدي أعــ –والبــد أن يســاق مــن احلــل إىل احلــرم 
سـاق  �؛ ألن النـيب )2(والشافعي يف قوهلما: إن اشرتاه من احلرم وحنـوه أجـزأه

، وكــان فعلــه بيانــا للمناســك؛ وألنــه لــو اشــرتاه يف )3(هديــه مــن احلــل إىل احلــرم
احلــل وحنــره هنــاك مل جيزئــه؛ ألنــه مل جيمــع لــه احلــل واحلــرم، وكــذلك إذا أفــرده 

ئه، فإن وقف به بعرفة حنره ِمبَىن، وإن مل يقف به حنره مبكـة؛ ألن باحلرم ال جيز 
النحــــر يف احلــــج ال يكــــون إال بأحــــد هــــذين املوضــــعني: إمــــا مبِــــَىن، أو مكــــة، 

  مل يكن يوجد فيه شرط النحر كان النحر مبكة.  )4(فإذا
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3030JJJJJJJJ��������x
�F4.[�ل�א�x
�F4.[�ل�א�x
�F4.[�ل�א�x
�F4.[�ل�א�x
�F4.[�ل�א�x
�F4.[�ل�א�x
�F4.[�ل�א�x
�F4.[�ل�א���������

لك حكـــم فأمــا تفصـــيل أمثـــال الصـــيد مـــن الـــنعم: ففـــي النعامـــة بدنـــة، وبـــذ
، أشـــبه شـــيء ـــا مـــن يمـــة األنعـــام، ويف محـــار الـــوحش )5(الصـــحابة؛ ألـــا

ويف الغــزال شــاة، ألــا  واإلبــل بقــرة؛ ألــا أقــرب شــبها بــه مــن اإلبــل والغــنم.
ويف محــام مكــة شــاة،  .)6(أشــبه بــه مــن اإلبــل والبقــر وعلــى هــذا جتــرى مســائله
، ويف محـام )7(ل: حكومـةويف محام احلرم شاة، واختلف فيه، فقيـل: هـذا، وقيـ

احلل حكومة، ويف بيض النعامة ُعشـر مثـن البدنـة، ويف بـيض الطـري ُعشـر مثـن 
ما جيب يف أمه، ويف سائر الطري والـوحش ممـا ال مثـل لـه االجتهـاد، كاألرنـب 

                                                

 . 95) سورة المائدة، ا{ية: 1(
 ). 2/184)، اGم: (71-70) انظر: مختصر الطحاوي (ص 2(
ساق ھديه من الحل إلى الحرم، فمعلوم بالضرورة أن!ه ح!ج م!ن المدين!ة واعتم!ر منھ!ا وأص!حب  �) أما كونه 3(

 �)، وقد جاء في صحيح البخ!اري: "أن!ه 5/481معه الھدى منھا (الھداية في تخريج أحاديث بداية المجتھد: (
لھ!!دى وأش!!عره وأح!!رم" (كت!!اب الح!!ج، ب!!اب: إش!!عار الب!!دن: خ!!رج ع!!ام الحديبي!!ة، فلم!!ا ك!!ان ب!!ذى حليف!!ة قل!!د ا

)2/182((.  
 ) في (م): فإن لم. 4(
 ) في (م): Gنه. 5(
 ).  157)، الكافي (ص 1/328)، التفريع: (335-1/334) في جملة ھذه أGحكام انظر: المدونة: (6(
 ). 157)، الكافي (ص 1/341)، التفريع: (1/335) انظر: المدونة: (7(
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، وغـري ذلـك، وجيـب يف )3(، والـدراج)2(، والسـمان)1(والريبوع والصـقر والبـازي
  ، مثل ما جيب يف كباره.)4(من النعم صغائر الصيد الذي ليس له مثل

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3131JJJJJJJJx�f.م�� x�f.م�� x�f.م�� x�f.م�� x�f.م�� x�f.م�� x�f.م�� x�f.م�� ��������
، وإمنـا قلنـا: فصـلنا )5(وإمنا قلنـا: يف محـام مكـة شـاة حلكـم الصـحابة بـذلك

  حرمتها. )6(يف محام احلرم واحلل حلرمة وكثرة احلمام مبكة وتأكيد
يف  )7(وإمنـــا قلنـــا: إن يف بـــيض النعامـــة ُعشـــر مـــن البدنـــة، خالفـــا للشـــافعي

ن الواجـب فيـه قيمــة البيضـة، حلكـم الصــحابة بـذلك، واعتبـارا بــاجلنني قولـه: إ
أن فيه ُعشر ما جيب يف أمه. وإمنا قلنا: إن فيما سـوى ذلـك االجتهـاد؛ ألنـه 

  ال مثل له من النعم فلم يبق إال االجتهاد.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3232JJJJJJJJx
�Fא�����X�6x
�Fא�����X�6x
�Fא�����X�6x
�Fא�����X�6x
�Fא�����X�6x
�Fא�����X�6x
�Fא�����X�6x
�Fא�����X�6��������

ره، خالفـا وإمنا قلنا: إن يف صغار الصيد من املثل من النعم مثل مـا يف كبـا
: إن يف النعامـــة الكبـــرية بدنـــة، ويف الصـــغرية فصـــيال، ويف )8(للشـــافعي يف قولـــه

�m�m�m�m��½��¼��»��º��¹��½��¼��»��º��¹��½��¼��»��º��¹��½��¼��»��º��¹:)9(محــار الــوحش بقــرة، ويف ســخله عجــال، لقولــه تعــاىل
¾¾¾¾llll)10( فلــــــــو تركنــــــــا هــــــــذا لقلنــــــــا يف الصــــــــغر والكــــــــرب والصــــــــورة، فلمــــــــا ،
ق، قتضى ما يتناوله اسم اهلـدى حنـو اإلطـال، ا)mmmmÆ��Å��ÄÆ��Å��ÄÆ��Å��ÄÆ��Å��Ällll)11قال:

  وذلك يقتضي اهلدى التام ألمرين: 
                                                

 )). 1/76لبازي: ضرب من الصقور يستخدم في الصيد (المعجم الوسيط: () ا1(
 ) السمان: طائر معروف. 2(
 )). 1/314) الدراج: ضرب من الطير (الصحاح: (3(
 ) مثل من النعم: سقطت من (م). 4(
)، روى ذل!!ك ع!!ن عم!!ر ب!!ن الخط!!اب وعثم!!ان ب!!ن عف!!ان واب!!ن عب!!اس واب!!ن 206-5/205) انظ!!ر: البيھق!!ي: (5(

 يب، رضي هللا عنھم جميعا. المس
 ) في (م): تأبيد. 6(
 ). 2/191) انظر: اGم: (7(
 ). 95)، مختصر المزنى (ص 2/190) انظر: اGم: (8(
  ) في (م): عّز و جّل.9(
  .  95) سورة المائدة، ا{ية: 10(
 .95) سورة المائدة، ا{ية: 11(
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، فعمــت )1(أحــدمها: أن الصــحابة قالــت: اهلــدى بدنــة أو بقــرة وأدنــاه شــاة
  جنس اهلدي فلم يبق هدى إال ما هذا وصفه.

واآلخر: أن من قال هللا علّي هدي لزمه هـدي تـام ال صـغري؛ وألنـه حيـوان 
كفــــارة القتــــل   خمــــرج باســــم الكفــــارة، فلــــم خيتلــــف باختالفــــه أصــــله الرقبــــة يف

والظهار؛ وألنه دم وجب ملعىن حمظور يف اإلحرام، فوجب أن يكون دما تامـا  
كــامال أصــله نســك األذى؛ وألنــه دم ال جيــوز حنــره يف غــري احلــرم فلــم جيــز فيــه 

  الصغري أصله دم املتعة والِقران.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3333JJJJJJJJ��������xWDL,م�NE2Dز������.xWDL,م�NE2Dز������.xWDL,م�NE2Dز������.xWDL,م�NE2Dز������.xWDL,م�NE2Dز������.xWDL,م�NE2Dز������.xWDL,م�NE2Dز������.xWDL,م�NE2Dز������.��������

، )3(مـــــن غـــــري خـــــالف )2(وللمحـــــرم قتـــــل احليـــــة والعقـــــرب والفـــــأرة والزنبـــــور
: "مخـس مـن الـدواب لـيس علـى احملـرم يف قـتلهن جنـاح: �واألصل فيه قولـه 

  .)4(فذكر احلية والعقرب والفأرة والكلب العقور"
، فخرجت حية )5(ليلة عرفة �ويف حديث ابن مسعود قال: كنا مع النيب 

 .)6(فقال: "اقتلوا، اقتلوا" فسبقتنا

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3344JJJJJJJJ@ع�א�$�د(��א��S�1א�L,@ع�א�$�د(��א��S�1א�L,@ع�א�$�د(��א��S�1א�L,@ع�א�$�د(��א��S�1א�L,@ع�א�$�د(��א��S�1א�L,@ع�א�$�د(��א��S�1א�L,@ع�א�$�د(��א��S�1א�L,@ع�א�$�د(��א��S�1א�L,x�N:��8��P
L�x�N:��8��P
L�x�N:��8��P
L�x�N:��8��P
L�x�N:��8��P
L�x�N:��8��P
L�x�N:��8��P
L�x�N:��8��P
L���������
ولــه عنــدنا قتــل الســـباع العاديــة املبتدئــة بالضــرر مـــن الــوحش والطــري مثـــل: 

، )7(األسد والذئب والنمر والفهد والكلب العقور وما أشبهها، وال جزاء عليه
  . )8(ومن الطري: الغراب واحلدأة

                                                

ش!اة أو ش!رك ف!ي دم أخرج!ه البخ!اري ف!ي الح!ج، قاله ابن عباس: ما استيس!ر م!ن الھ!دى ج!زور أو بق!رة أو ) 1(
 ).2/180باب: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج: (

 ).1/402الزنبور: حشرة أليمة اللسمع (المعجم الوسيط: ( (2)
 ). 3/341)، المغنى: (7/341) انظر: المجموع: (3(
ف!ي الح!ج، ب!اب: م!ا ين!دب )، ومس!لم 2/123) أخرجه البخاري في الحج، باب: ما يقتل المح!رم م!ن ال!دواب: (4(

 ). 2/858للمحرم وغيره قتله من الدواب: (
 ) عرفة: سقطت من (ق). 5(
 ). 2/212) أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب: (6(
 ). 108)، الرسالة (ص 1/324)، التفريع: (335-1/334) انظر: المدونة: (7(
 ). 125: طائر خبيث (المصباح المنير ص -مھموز مثل ِعنَبة –) الحدأة 8(
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ووافقنــا أبــو حنيفــة يف الــذئب والكلــب العقــور، وخيالفنــا يف الســبع والفهــد 
  . )1(وغريها من السباع، فقال ال يقتل شيئا من ذلك، وإن قتله فداهوالنمر 

وقـــال الشـــافعي: كــــل مـــا ال يؤكـــل حلمـــه مـــن الصـــيد فـــال فديـــة فيـــه إال يف 
 )3(، فـدليلنا علـى أيب حنيفـة مـا رواه)2(السبع، وهو املتولد بني الذئب والضبع

العقرب والفويسقة ُسِئل: ما يقتـل احملرم؟ فذكر: احلية و  �أبو سعيد أن النيب 
والكلــب العقــور واحلــدأة والســبع العــادي، وقولــه: "مخــس لــيس علــى احملــرم يف 

، وامسه يعم األسد وغريه؛ وألنه ملا أبيح )4(قتلهن جناح فذكر الكلب العقور"
، وابتــداؤه )5(قتـل الكلـب العقـور والــذئب وسـقط اجلـزاء فيـه للضــرر الواقـع منـه

يف هـذه املعـاين مـن كـل مـا عـداه وضـرره  بالعدو والفرس، وكـان األسـد أدخـل
أشـــد كـــان بإباحـــة القتـــل أوىل؛ وألن مبـــا فيـــه مـــن الصـــيد ال يضـــمن إال بأحـــد 
وجهني: إما مبثلـه يف اخللقـة، أو بكمـال قيمتـه، وكـل ذلـك معـدوم يف السـبع؛ 
ألن املخـــالف ال يراعـــي املثـــل يف اخللقـــة وال يوجـــب فيـــه كمـــال القيمـــة؛ ألنـــه 

ه علـــى قيمـــة شـــاة مل جيـــب كماهلـــا، فـــدل علـــى أنـــه ال يقـــول: إن زادت قيمتـــ
  يضمن بالقتل.

ودليلنـــا علـــى وجـــوب اجلـــزاء يف الصـــقر والبـــازي والثعلـــب وكـــل متـــوحش ال 
�m�m�m�m��O��N��M��L��K���J��O��N��M��L��K���J��O��N��M��L��K���J��O��N��M��L��K���J، قوله تعاىل: )6(يؤكل حلمه، خالفا للشافعي

PPPPllll�)7(:وقولــــه ،��m�m�m�m²��±���°�� �̄�®²��±���°�� �̄�®²��±���°�� �̄�®²��±���°�� �̄�® llll�)8(  فعــــم؛ وألنــــه حيــــوان بــــري
        .)9(بالضرر غالبا، فكان مضمونا باجلزاء أصله الضبعممتنع ال يبتدئ 

                                                

 ).  215-1/214) انظر: مختصر القدوري: (1(
 ). 209 -1/208) انظر: اGم: (2(
 ) في (م): روى. 3(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 4(
 ) في (م): عنه. 5(
 ).209-1/208)انظر: اGم: (6(
 . 96) سورة المائدة، ا{ية: 7(
 . 95 ) سورة المائدة، ا{ية:8(
 ) في (م): السبع. 9(
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�א!�N�4�W�א!��8N�4�W�א!��8N�4�W�א!��8N�4�W�א!��8N�4�W�א!��8N�4�W�א!��8N�4�W�א!��8N�4�W�8��������

  : )3(وِقران )2(ومتتع )1(اإلحرام على ثالثة أضرب: إفراد
هــو أن حيــرم بــاحلج علــى انفــراده مــن غــري إضــافة الُعمــرة إليــه، أو  فــاإلفراد:

حــرام، بــالُعمرة علــى انفرادهــا مــن غــري أن جيمــع بينهــا وبــني احلــج يف عقــد اإل
، (وال يتبـني وصــفه علـى احلقيقــة إال بعـد أن يتبــني )4(ويعـرى مــن صـفة التمتــع

  صفة الِقران والتمتع)، فيعلم أن اإلفراد هو ما يعرى عن صفاما. 
فعلى وجهني: أحدمها: أن يبتدئ اإلحرام بالُعمرة واحلج معـا  فأما الِقران:

مقــدما للُعمــرة يف نيتــه يف حــال واحــد ينــوي بقلبــه، ويعتقــد أنــه داخــل فيهمــا: 
مـــن غـــري اعتبـــار بلفظـــه، فهـــذا يكـــون قارنـــا إذا فعـــل ذلـــك بالنيـــة والعقـــد دون 

فـــرِد يف الطـــواف والســـعي والفديـــة  )5(الفعـــل؛ ألن فعلـــه
ُ
ال يزيـــد علـــى فعـــل امل

وجــزاء الصــيد، وال يــؤثر قرانــه يف زيــادة علــى فعــل املفــرد، وإمنــا يــؤثر يف املفــرد 
ِقـران يكـون فعلـه للعبـادتني، ويلزمـه اهلـدي لقرانـه يكون فعله للحج وحده، وال

  على ما سنذكره.  )6(إذا مل يكن مقيما مبكة متواطنا
مفــــردا مث يضــــف احلــــج  )7(أن يبتــــدئ اإلحــــرام بــــالُعمرة والضــــرب اآلخــــر:

بينها وبني احلج يف ذلك  )8(إليها، ومعىن ذلك: أن جيدد اعتقادا أنه قد شرك
  املبتدئ بعقد اإلحرام هلما.اإلحرام، فهنا يكون قارنا ك

                                                

 ). 106) إفراد الحج: ھو أن يحرم بنية الحج فقط (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع (ص 1(
) التمتع: ھو إحرام من أتم ركن عمرت!ه، ول!و ب!آخر ش!رط ف!ي أش!ھر الح!ج لح!ج عام!ه (ح!دود اب!ن عرف!ة م!ع 2(

 ).107-106شرح الرصاع (ص 
 ).106رة والحج (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع (ص ) القِران: ھو اNحرام بنية الُعم3(
 ) ما بين قوسين سقط من (ق). 4(
 ) في (م): الفعل. 5(
 ) في (م): مستوطنا. 6(
 ) الُعمرة: سقطت من (ق). 7(
 ) في (م): أشرك. 8(
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  : )1(واختلف أصحابنا يف الوقت الذي يكون له ذلك فيه
فقيــل ذلــك لــه مــا مل يشــرع يف الطــواف، فــإن شــرع فيــه ولــو شــوطا واحــدا، 

بعـد الطـواف، وقبـل  )2(فقد فاته الِقران، وقيـل: مـا مل يطـف ويركـع، ويكـره لـه
دخــل يف الســعي أو مل  –الركــوع، فــإن فعــل لزمــه، فأمــا بعــد الركــوع فقــد فاتــه 

وقيــل لــه ذلــك مــا بقــى عليــه شــيء مــن عمــل الُعمــرة مــن طــواف أو  -يــدخل
سعي، واتفق على أنه إذا فرغ من السعي وبقي عليه احلالق فقد فاته الِقران، 

قـــرن بعــــد الفــــوات علــــى االخــــتالف فيــــه، وقــــد بقــــى عليــــه مــــن عمــــل  )3(وإذا
ه من الُعمرة وحتلله فقيل: يلزمه الُعمرة، فقد اختلف يف لزوم احلج له بعد فراغ

احلج مبتدئا باإلحرام، وقيل: ال يلزمه، وحترير القول يف صفته: أن يشرك غـري 
املكي بـني الُعمـرة واحلـج يف إحـرام واحـد مقـدما للعمـرة عقـدا، أو إردافـا علـى 

قـول مالـك و أكثـر أصـحابنا،  )4(االختالف الذي ذكرناه يف وقته، هـذا علـى
فعنــده أن القــارن مــن أهــل مكــة عليــه دم الِقــران، فــال معــىن وأمــا عبــد امللــك 

، ولســـنا نريـــد باشـــرتاطنا أن )5(الشـــرتاط كونـــه مـــن غـــري أهـــل مكـــة علـــى قولـــه
يكــون غــري مكــي أن املكــي إذا قــرن علــى الصــفة الــيت ذكرناهــا مل يكــن قارنــا؛ 

، وإمنــا نريــد أنــه لــيس لــه حكــم القــارن يف وجــوب )6(ألن ذلــك رفــع الوجــوب
  . -هذا الكالم يف صفة الِقران -لِقرانالدم با

منــه اجلمــع بــني الُعمــرة واحلــج يف ســفر  )7(فأصــله الــذي أخــذ فأمــا التمتــع:
واحــد فســمي ذلــك متمتعــا إلســقاط أحــد الســفرين ومتتعــه لــذاك، ولــه شــروط 

  ستة: 
                                                

 ) 151-149)، الكافي (ص 181)، الرسالة (ص 1/335) انظر: التفريع: (1(
 ) في (ق): ذلك.2(
 ): فإن. ) في (م3(
 ) على: سقطت من ((ق). 4(
 ) في (ق): على قولنا. 5(
 ) في (م): دفع الوجوب.  6(
 ) في (ق): أوخذ. 7(
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: ما ذكرناه أن جيمع بني الُعمرة واحلج يف سفر واحد؛ ألنه إن عـاد أحدها
ه مــن عمرتــه أو مثــل بلــده يف املســافة، مث ســافر بــاحلج مــن إىل بلــده بعــد حتللــ

  عامه مل يكن مبتمتع؛ ألنه مل يتمتع بإسقاط أحد السفرين.
: أن يكون ذلك يف عام واحد، فإن حل من الُعمرة فأقام إىل قابـل والثاني

  مث حج فليس مبتمتع، وإن كان السفر واحدا.
شــهر احلــج، فلــو حــل منهــا : أن يفعــل الُعمــرة، أو شــيئا منهــا يف أوالثالــث

قبــل دخــول شــوال، مث أنشــأ اإلحــرام بــاحلج مــن عامــه يف ســفره ذلــك مل يكــن 
متمتعا وليس من شرطه أن يبتدئ اإلحرام بالُعمرة يف أشهر احلـج بـأن يكـون 

  .     -إذ أمتها يف أشهره )1(وإن أحرم ا قبل أشهر احلج -متمتعا
قـدم احلــج مث أحـرم بـالُعمرة بعــد : أن يقـدم الُعمـرة علــى احلـج، فـإن والرابـع

  ذلك فليس بتمتع. )2(فراغه منه يف عامه
: أن ينشئ اإلحـرام بـاحلج بعـد فراغـه مـن الُعمـرة وإحاللـه منهـا، والخامس

مــن بيــان اإلرداف، ومل  )3(فــإن كــان خبــالف ذلــك كــان قارنــا علــى مــا قــدمناه
  يكن متمتعا. 
مـن احلـرم أو احلـل،  : أن يكون وطنه غري مكة مـن سـائر اآلفـاقوالسادس

فـإن كـان مـن مكــة نفسـها فلـيس بتمتـع، هــذا مجلـة القـول يف حصـر شــروطه، 
، فـاإلفراد هـو اإلحـرام العـاري عـن )4(فإذا ثبت مبا ذكرنـاه بيـان الِقـران والتمتـع

  . )6(، وحنن ندلل على مجيع ذلك)5(صفاما
                                                

 ) في (ق): أشھره. 1(
 ) في (م): في سفره. 2(
 ) في (م): ما بيناه. 3(
 ) في (م): المتمتع.  4(
 ) أي : ما عري من صفة التمتع والقِران.   5(
)، الرس!الة 336-1/335)، التفريع: (318-1/312ام بأنواعه الثMث انظر: المدونة: () في جملة أحكام اNحر6(

 ). 151-149)، الكافي (ص 181(ص 
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJx�`g]م�א��S,#א�c3��6אم�N5*א�NF5x�`g]م�א��S,#א�c3��6אم�N5*א�NF5x�`g]م�א��S,#א�c3��6אم�N5*א�NF5x�`g]م�א��S,#א�c3��6אم�N5*א�NF5x�`g]م�א��S,#א�c3��6אم�N5*א�NF5x�`g]م�א��S,#א�c3��6אم�N5*א�NF5x�`g]م�א��S,#א�c3��6אم�N5*א�NF5x�`g]م�א��S,#א�c3��6אم�N5*א�NF5��������
اإلحــرام علــى هــذه األقســام الثالثــة؛ ألنــه ال يتــوهم  )1(وإمنــا حصــرنا قســمة

شــرع  )2(خلـوه مــن أحـدها، وال يتصــور وقوعــه علـى وجــه زائـد عليهــا وال ورود
  بذلك كاف يف االستدالل عليه.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJxאنNد���1א��xאنNد���1א��xאنNد���1א��xאنNد���1א��xאنNد���1א��xאنNد���1א��xאنNد���1א��xאنNد���1א����������
والسـلف لـه، وإمجـاعهم علـى  )3(وإمنا قلنا: إن القران جـائز لفعـل الصـحابة

  .)4(يهجوازه من غري خالف بينهم ف
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJxאنNzوא!���6א���AN2$א��Z8��2QאxאنNzوא!���6א���AN2$א��Z8��2QאxאنNzوא!���6א���AN2$א��Z8��2QאxאنNzوא!���6א���AN2$א��Z8��2QאxאنNzوא!���6א���AN2$א��Z8��2QאxאنNzوא!���6א���AN2$א��Z8��2QאxאنNzوא!���6א���AN2$א��Z8��2QאxאنNzوא!���6א���AN2$א��Z8��2Qא��������

وإمنــا قلنــا: إنــه جيمــع بــني الُعمــرة واحلــج يف إحــرام واحــد؛ ألن ذلــك فائــدة 
وصفه بأنه ِقران؛ وألنه لـو أفـرد كـل واحـد منهمـا بـإحرام مل يكـن قارنـا، وكـان 

  لكل عباده حكم نفسها يف استغنائها عن األخرى.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJD��
)B)�_א����ن�D��
)B)�_א����ن�D��
)B)�_א����ن�D��
)B)�_א����ن�D��
)B)�_א����ن�D��
)B)�_א����ن�D��
)B)�_א����ن�D��
)B)�_א����ن�xدN;@�1$אO�MxدN;@�1$אO�MxدN;@�1$אO�MxدN;@�1$אO�MxدN;@�1$אO�MxدN;@�1$אO�MxدN;@�1$אO�MxدN;@�1$אO�M��������

وإمنـــا قلنـــا: إنـــه ال يزيـــد علـــى فعـــل املفـــرد، خالفـــا ألىب حنيفـــة يف قولـــه: إن 
: "طوافــــك -رضــــي اهللا عنهــــا –لعائشــــة  �لقولــــه  )5(عليــــه طــــوافني وســــعيني

، وروى )6(بالبيــــت وســــعيك بــــني الصــــفا واملــــروة يكفيــــك حلجــــك وعمرتــــك"
حنيفــة ال يقــع ، وهــذا نــص؛ ألن عنــد أىب )8((جيزيــك) )7(إمساعيــل بــن إســحق

بــه إجــزاء وال كفايــة؛ وألنــه نســك يــؤتى بــه يف احلــج والُعمــرة معــا، فوجــب أن 

                                                

 ) في (ر): صفة. 1(
 ) في (م): ورد. 2(
 ) وھذا معلوم بالتواتر عنھم. 3(
 ). 3/284)، المغنى: (5/250للنووي: ( –) انظر: شرح المسلم 4(
 ). 197-1/196)، مختصر القدوري: (61-60) انظر: مختصر الطحاوي (5(
 ). 2/879) أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان وجوه اNحرام: (6(
) إسماعيل بن إسحاق: ھو أبو إسحق إسماعيل بن حماد، تفق!ه ب!ابن المع!ذل، وس!مع م!ن اب!ن أب!ى أوي!س، أل!ف 7(

 ).  1/349، الديباج: 4/278ھـ، بغداد (ترتيب المدارك:  282المبسوط، وأحكام القرآن وغيرھا (ت 
 )، بلفظ: "يجزي عنك". 2/880) والحديث أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان وجوه اNحرام: (8(
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يكتفي القارن منـه بواحـد أصـله احلـالق؛ وألن الُعمـرة لـو كانـت ال تـدخل يف 
أفعـــال احلـــج مل جيـــز اجلمـــع بينهمـــا؛ ألن كـــل عبـــادتني ال تتـــداخالن، فـــاجلمع 

ا أجـــاز بينهمـــا علمنـــا أمـــا بينهمـــا غـــري  جـــائز كالصـــالتني واحلجتـــني، فلمـــ
  تتداخالن كالطهارة.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJx
�Fא����ن�.?�א��WDL�)��.�/אBVx
�Fא����ن�.?�א��WDL�)��.�/אBVx
�Fא����ن�.?�א��WDL�)��.�/אBVx
�Fא����ن�.?�א��WDL�)��.�/אBVx
�Fא����ن�.?�א��WDL�)��.�/אBVx
�Fא����ن�.?�א��WDL�)��.�/אBVx
�Fא����ن�.?�א��WDL�)��.�/אBVx
�Fא����ن�.?�א��WDL�)��.�/אBV������
وإمنــا قلنــا: إنــه إذا قتــل صــيدا كفــاه جــزاء واحــد، وكــذلك فديــة واحــدة يف 
التطيـب واللبــاس واحللــق وغــريه مــن ممنوعــات اإلحــرام، وهــدى واحــد للفســاد، 

  . )1(ذلك جزاءين وفديتنيخالفا ألىب حنيفة يف قوله: إن عليه يف كل 
واألدلــة هاهنــا مفروضــة يف جــزاء الصــيد ومــا عــداه يلحــق بــه باإلمجــاع علــى 

���m�m�m�m¹:)2(أنـــــــه ال فـــــــرق بينهمـــــــا لقولـــــــه تعـــــــاىل �̧�¶��µ��´¹�� �̧�¶��µ��´¹�� �̧�¶��µ��´¹�� �̧�¶��µ��´llll)3( ،
فأوجــب علــى قاتــل الصــيد جــزاء واحــد، ومل يفــرق أن يكــون قارنــا أو مفــردا؛ 

يد فيهــا للزمـه اجلــزاء وألمـا حرمتـان لــو انفـردت كــل واحـدة منهمـا بقتــل الصـ
، فإذا اجتمعتا كفاه هلا جزاء واحدا أصله احملرم إذا قتل صـيدا يف احلـرم؛ )4(هلا

  ، قتل فيه صيدا فلزم فيه جزاء واحد كإحرام املفرد.)5(وألنه إحرام واحد
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJxאن؟Nא�����EL)�ML.xאن؟Nא�����EL)�ML.xאن؟Nא�����EL)�ML.xאن؟Nא�����EL)�ML.xאن؟Nא�����EL)�ML.xאن؟Nא�����EL)�ML.xאن؟Nא�����EL)�ML.xאن؟Nא�����EL)�ML.����������

مــروي ذكرنامهــا؛ ألن ذلــك  )6(وإمنــا قلنــا: إنــه يكــون علــى الــوجهني اللــذين
عن السلف على هذا الوجه دون غريه فقصرناه لذلك عليه، ووجه القول بأن 
ذلــك لـــه مــا مل يشـــرع يف بعــض الطـــواف، فـــإن شــرع يف شـــيء منــه فقـــد فاتـــه 
الِقران إن كان شروعه فيه على وجـه يسـتحق إمتامـه علـى ذلـك الوجـه، فلـيس 

                                                

 ). 71) انظر: مختصر الطحاوي (ص 1(
 ) تعالى: سقطت من (ق). 2(
  95) سورة المائدة، ا{ية: 3(
 ) في (م): لھما. 4(
 ) واحد: سقطت من (ق). 5(
 ) في (ق): الذين. 6(
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 )1(ممـا ألـزم له نقله إىل غريه؛ ألن يف ذلك نقصـا ملـا أوجبـه علـى نفسـه ونقصـا
نفســـه إكمالـــه، وذلــــك غـــري جــــائز، ويفـــارق الطــــواف اإلحـــرام؛ ألن اإلحــــرام 
ابتــداء يــراد ملــا بعــده، فــإذا مل يشــرع يف مقصــوده وســع لــه أن يقصــر إرادتــه بــه 

  على أحدمها أو عليهما.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJx؟xא�%�א�
$8�xאن�0ذא�©�א*�دאNא����F)�1�x؟xא�%�א�
$8�xאن�0ذא�©�א*�دאNא����F)�1�x؟xא�%�א�
$8�xאن�0ذא�©�א*�دאNא����F)�1�x؟xא�%�א�
$8�xאن�0ذא�©�א*�دאNא����F)�1�x؟xא�%�א�
$8�xאن�0ذא�©�א*�دאNא����F)�1�x؟xא�%�א�
$8�xאن�0ذא�©�א*�دאNא����F)�1�x؟xא�%�א�
$8�xאن�0ذא�©�א*�دאNא����F)�1�x؟xא�%�א�
$8�xאن�0ذא�©�א*�دאNא����F)�1�����

وركوعـه؛ فـألن الطـواف مـا مل  ووجه القول بأن ذلك له ما مل يكمل طوافـه
يكمل فلم يتقرر حكمه، ومل يأت بركن من أركان العمرة فلـم مينعـه ذلـك مـن 
إضافة احلـج إليهـا، فـإذا فـرغ مـن الطـواف (مل يكـن لـه ذلـك؛ ألن السـعي قـد 

، فلـيس لـه نقلـه إىل غـريه، )2(لزمه عقيبه على الوجه الذي فعل عليه الطواف)
ه لــه ذلــك؛ ألن الركــوع التصــاله بــالطواف ومنــع فأمــا إذا طــاف ومل يركــع فيكــر 

  تراخيه عنه وتبعه له كأنه جزء منه.
نفسـه  )3(وليس كذلك السعي؛ ألنه و إن مجـع هـذه األمـور، فلـه حكـم يف

يف الوجوب وكونه ركنا فهو يف هذا املعىن مساٍو للطواف غري تـابع، فـإن فعـل 
ع خبالف بعض أشواطـه، لزمه؛ ألن الطواف قائم بنفسه يف احلقيقة عدا الركو 

ووجــه القــول بــأن لــه ذلــك مــا بقــى عليــه شــيء مــن عمــل العمــرة مــن بعــض  
الطــواف أو الســعي هــو أنــه أردف احلــج علــى ُعمــرة قــد أحــرم ــا ومل يتحلــل 

  منها، فكان قارنا أصله إذا أردفه قبل الطواف.
��������
��������
��������

                                                

 ) لما لزم: في (م). 1(
 ) ما بين قوسين سقطت من (م). 2(
 ) في: سقطت من (م). 3(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJWVو�MD��xא!��0ذא�و,��א*�دא�W.BD)�1�WVو�MD��xא!��0ذא�و,��א*�دא�W.BD)�1�WVو�MD��xא!��0ذא�و,��א*�دא�W.BD)�1�WVو�MD��xא!��0ذא�و,��א*�دא�W.BD)�1�WVو�MD��xא!��0ذא�و,��א*�دא�W.BD)�1�WVو�MD��xא!��0ذא�و,��א*�دא�W.BD)�1�WVو�MD��xא!��0ذא�و,��א*�دא�W.BD)�1�WVو�MD��xא!��0ذא�و,��א*�دא�W.BD)�1���������x؟BP�V�I{x؟BP�V�I{x؟BP�V�I{x؟BP�V�I{x؟BP�V�I{x؟BP�V�I{x؟BP�V�I{x؟BP�V�I{����������
: تلزمــه حجــة بعــد الفــوات؛ فألنــه أردف حجــا علــى ُعمــرة ومل )1(ا قيــلفــإذ

  : )2(يتحلل منها فتضمنه هذا اإلرداف نسكني
أحدمها: احلج على نفسه، واآلخر: تداخل العملني، فلمـامل يصـح تـداخل 

، ومل يبطــل اإلجيــاب؛ ألن بطــالن غرضــه ال يوجــب )3(العملــني بطــل اإلرداف
أحرم حلـج مث فاتـه مل جيـز أن يسـقط عنـه عمـل  بُطالن أصله، أال ترى أن من

الُعمــرة لفــوات غرضــه، وإذا قلنــا: إنــه ال يلــزم؛ فألنــه أردف إحــدى العبــادتني 
على األخرى على وجه ال يصـح لـه، فلـم يلزمـه حكـم يفعلـه أصـله إذا أردف 

  حجا على حج أو عمرة على عمرة أو عمرة على حج.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJx�!א�MD��AN2�$א��x�0دאx�!א�MD��AN2�$א��x�0دאx�!א�MD��AN2�$א��x�0دאx�!א�MD��AN2�$א��x�0دאx�!א�MD��AN2�$א��x�0دאx�!א�MD��AN2�$א��x�0دאx�!א�MD��AN2�$א��x�0دאx�!א�MD��AN2�$א��x�0دא����������

منــا قلنــا: إنــه إذا أردف ُعمــرة علــى حــج، فإنــه ال يلزمــه وال يكــون قارنــا؛ وإ
ألنـــه ال يســـتفيد ـــذا اإلرداف زيـــادة فعـــل إذ ال يفيـــد هـــذا اإلرداف شـــيئا مل 

  األول، فلم يكن له معىن. )4(يكن عليه باإلحرام
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJx�5�MD���5�x�0دאx�5�MD���5�x�0دאx�5�MD���5�x�0دאx�5�MD���5�x�0دאx�5�MD���5�x�0دאx�5�MD���5�x�0دאx�5�MD���5�x�0دאx�5�MD���5�x�0دא����������

جتـني معـا، فـال يلزمـه، وإمنا قلنا: إنه إذا أردف حجا على حج أو أحـرم حب
للمعىن الـذي ذكرنـاه، وهـو أنـه ال يسـتفيد بـه شـيئا، وال  )5(خالفا ألىب حنيفة

يتســـع الوقـــت ألدائهمـــا فعـــال فلـــم يلـــزم، ومـــىت فعـــل ذلـــك كـــان حمرمـــا بواحـــد 
  .)6(منهما
  

                                                

 ) في (م): قلنا. 1(
 ) في (ق) و (ر): شيئين. 2(
 ) في (ق): الترادف. 3(
 ) في (م): اNحرام. 4(
 ). 2/290) شرح فتح القدير: (5(
 ) منھما: سقطت من (م). 6(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJxW�Dدم���_��f.�1�4�?.א����ن�xW�Dدم���_��f.�1�4�?.א����ن�xW�Dدم���_��f.�1�4�?.א����ن�xW�Dدم���_��f.�1�4�?.א����ن�xW�Dدم���_��f.�1�4�?.א����ن�xW�Dدم���_��f.�1�4�?.א����ن�xW�Dدم���_��f.�1�4�?.א����ن�xW�Dدم���_��f.�1�4�?.א����ن�����������
القــارن مــن أهــل مكــة ال دم عليــه؛ ألنــه مل يلزمــه يف ووجــه قــول مالــك: إن 

األصــل ســفران، فيســقط أحــدمها فيلزمــه الــدم لــذلك، وهــذا املعــىن هــو األصــل 
يف لزوم الدم على القارن، ووجه قول عبد امللك: أنه قد أسقط أحد العملـني 

؛ ألن )1(وأتــى بأحــدمها وهــذا يســتوي فيــه املكــي وغــريه، وبــذلك فــارق املتمتــع
جـب الـدم علـى غـري املكـي معـدوم يف املكـي وهـو متتعـه بإسـقاط أحـد ما له و 

  السفرين.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJx
����������א@�Z8��2���L2Lא��AN2�$وא!���N;��6وא5
xא@�Z8��2���L2Lא��AN2�$وא!���N;��6وא5
xא@�Z8��2���L2Lא��AN2�$وא!���N;��6وא5
xא@�Z8��2���L2Lא��AN2�$وא!���N;��6وא5
xא@�Z8��2���L2Lא��AN2�$وא!���N;��6وא5
xא@�Z8��2���L2Lא��AN2�$وא!���N;��6وא5
xא@�Z8��2���L2Lא��AN2�$وא!���N;��6وא5
xא@�Z8��2���L2Lא��AN2�$وא!���N;��6وא5

وإمنـــا شـــرطنا يف املتمتـــع أن جيمـــع بـــني الُعمـــرة واحلـــج يف ســـفر واحـــد؛ ألن 
ه  ذلك هو املعىن الذي له مسي متمتعا، وهو متتعه بإسقاط أحد السفرين؛ ألنـ

            كــــــــان عليــــــــه يف األصــــــــل أن ينشــــــــئ ســــــــفرا للحــــــــج وســــــــفرا للُعمــــــــرة، فلمــــــــا 
مجــع بينهمـــا يف ســـفر واحـــد ترفـــه بــذلك، ومتتـــع بإســـقاط أحـــدمها فلزمـــه الـــدم 

  بذلك.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJxW.���?.��¥�+`�W�O4�"0��VN)�N2L$@אxW.���?.��¥�+`�W�O4�"0��VN)�N2L$@אxW.���?.��¥�+`�W�O4�"0��VN)�N2L$@אxW.���?.��¥�+`�W�O4�"0��VN)�N2L$@אxW.���?.��¥�+`�W�O4�"0��VN)�N2L$@אxW.���?.��¥�+`�W�O4�"0��VN)�N2L$@אxW.���?.��¥�+`�W�O4�"0��VN)�N2L$@אxW.���?.��¥�+`�W�O4�"0��VN)�N2L$@א����������

فلـيس وإمنا قلنا: إنه إذا رجع إىل أفقـه أو مثلـه يف البعـد مث حـج مـن عامـه، 
، )3(؛ ألن ما قلناه مروي عن ابـن عمـر)2(مبتمتع، خالفا ملا حيكى عن احلسن

وال خمالف له؛ وألنه مل حيصل منه متتع؛ ألنـه قـد أتـى بالسـفرين علـى مـا كـان 
عليه يف األصل، وجمرد فعل الُعمرة يف أشهر احلج ال يكون متتعا، إال إذا كان 

  تابعا للرتفه بالسفر.
  

                                                

 ) في (ق): التمتع. 1(
 ). 3/471المنذر كذلك: المغنى: ( ) واختاره ابن2(
أن!ه ق!ال: "إذا اعتم!ر ف!ي أش!ھر الح!ج، ث!م ق!ام فھ!و متمت!ع، ف!إن خ!رج ورج!ع  -� –) وروي كذلك عن عم!ر 3(

 ). 7/159)، المحلى: (4/54فليس بمتمتع"، مصنف ابن أبى شيبة: (
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJא�dא�WVאو�dא�WVאو�dא�WVאو�dא�WVאو�dא�WVאو�dא�WVאو�dא�WVאو�dא�WVوx
����������ط��4�W�O4�"0�W��Vو��6�WD].�"0א��$
xط��4�W�O4�"0�W��Vو��6�WD].�"0א��$
xط��4�W�O4�"0�W��Vو��6�WD].�"0א��$
xط��4�W�O4�"0�W��Vو��6�WD].�"0א��$
xط��4�W�O4�"0�W��Vو��6�WD].�"0א��$
xط��4�W�O4�"0�W��Vو��6�WD].�"0א��$
xط��4�W�O4�"0�W��Vو��6�WD].�"0א��$
xط��4�W�O4�"0�W��Vو��6�WD].�"0א��$
وإمنـــا راعينــــا يف الرجــــوع أن يكــــون إىل أفقــــه أو إىل مثلــــه يف البعــــد، خالفــــا 

؛ )1(للشافعي يف قولـه: إنـه إذا رجـع إىل امليقـات وأحـرم بـاحلج مل يكـن متمتعـا
ألن التمتع هو الرتفه بإسقاط أحد السفرين، فيجب أن يعترب موضـع السـفر، 

مرتفا فيه بإسقاط أحدمها، فقد وجد فيه معىن التمتـع، (وقـد علمنـا  فإن وجد
أن البغــدادي إذا أحــرم بــالُعمرة يف أشــهر احلــج وحــل منهــا مث خــرج إىل ذات 

؛ ألنه )2(عرق، أو إىل الطائف، أو غريها مث أحرم فلم يزل عنه الرتفه والتمتع)
 تـــأثري لـــه يف قـــد مجـــع بـــني الُعمـــرة واحلـــج يف ســـفر واحـــد، وإن هـــذا القـــدر ال

  املشقة عندما كان عليه يف األصل فصح ما قلناه. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJxW�O�N2Lא���3א��W.���?.��¬��L2Lא�xW�O�N2Lא���3א��W.���?.��¬��L2Lא�xW�O�N2Lא���3א��W.���?.��¬��L2Lא�xW�O�N2Lא���3א��W.���?.��¬��L2Lא�xW�O�N2Lא���3א��W.���?.��¬��L2Lא�xW�O�N2Lא���3א��W.���?.��¬��L2Lא�xW�O�N2Lא���3א��W.���?.��¬��L2Lא�xW�O�N2Lא���3א��W.���?.��¬��L2Lא�����������

وإمنا شرطنا أن حيج مـن عامـه؛ ألن ذلـك (مبـىن علـى أن جيمـع بـني الُعمـرة 
واحلـــج يف أشـــهر احلـــج، فهـــذا ال يكـــون إال إذا كـــان يف عـــام واحـــد؛ ألنـــه إذا  

  يكن معتمرا يف أشهر احلج الذي أتى به.كان يف عامني مل 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJx�!א�NCd4�6�AN2�$��8����)��L2L@אx�!א�NCd4�6�AN2�$��8����)��L2L@אx�!א�NCd4�6�AN2�$��8����)��L2L@אx�!א�NCd4�6�AN2�$��8����)��L2L@אx�!א�NCd4�6�AN2�$��8����)��L2L@אx�!א�NCd4�6�AN2�$��8����)��L2L@אx�!א�NCd4�6�AN2�$��8����)��L2L@אx�!א�NCd4�6�AN2�$��8����)��L2L@א����������

معــىن التمتــع؛  )3(وإمنــا شــرطنا أن يــأتى بــالُعمرة يف أشــهر احلــج؛ ألن ذلــك
وألن أصـل الرخصــة بـه تعلقــت، وهـي إيقــاع الُعمـرة يف أشــهر احلـج الــذي هــو 

ملا أمـرهم أن  �ولذلك راجعوه  أوىل ا؛ ألن العرب كانت ترى ذلك جتوزا،
  وإن ثبت ذلك تعني وجوب الدم ذه الرخصة. )4(حيلوا بعمرة

  
                                                

 ).  1/201) انظر: المھذب (1(
 ما بين قوسين: سقطت من (ق).   )2(
 سين: سقطت من (ق).  ما بين قو )3(
فقد قالوا: كيف نجعلھا متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: "افعلوا ما أمرتكم به فلوH أن!ي س!قت الھ!دى لفعل!ت مث!ل  )4(

ال!!ذي أم!!رتكم ب!!ه" أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الح!!ج، ب!!اب: تقض!!ي الح!!ائض المناس!!ك كلھ!!ا إH الط!!واف بالبي!!ت: 
  ).   2/883ام ... إلخ ()، ومسلم في الحج، باب: بيان وجوه اNحر2/171(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717JJJJJJJJxAN2�$Dאم��N5*א/�א
L8אxAN2�$Dאم��N5*א/�א
L8אxAN2�$Dאم��N5*א/�א
L8אxAN2�$Dאم��N5*א/�א
L8אxAN2�$Dאم��N5*א/�א
L8אxAN2�$Dאم��N5*א/�א
L8אxAN2�$Dאم��N5*א/�א
L8אxAN2�$Dאم��N5*א/�א
L8א����������
أن يبتــدئ اإلحــرام ــا يف أشــهر احلــج، خالفــا للشــافعي  )1(وإمنــا مل يشــرتط

يف أحــد قوليــه؛ ألن فعــل الُعمــرة يف أشــهر احلــج حاصــل منــه، كمــا لــو ابتــدأ 
اإلحــرام مــا يف أشــهر احلــج؛ وألن الغــرض لــيس هــو اســتيفاء مجيــع عملهــا، 

  وإمنا هو عمل غري احلج يف أشهره سواء كان مجيع العبادة أو بعضها.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJx�L2L2D���!א�MD��AN2$א��+)
��x�L2L2D���!א�MD��AN2$א��+)
��x�L2L2D���!א�MD��AN2$א��+)
��x�L2L2D���!א�MD��AN2$א��+)
��x�L2L2D���!א�MD��AN2$א��+)
��x�L2L2D���!א�MD��AN2$א��+)
��x�L2L2D���!א�MD��AN2$א��+)
��x�L2L2D���!א�MD��AN2$א��+)
������������

��m�m�m�m��������Î��Í��Ì��Ë��������Î��Í��Ì��Ë��������Î��Í��Ì��Ë��������Î��Í��Ì��Ëوإمنـــا شـــرطنا أن يقـــدم الُعمـــرة علـــى احلـــج لقولـــه تعـــاىل:
ÏÏÏÏllll)2(لُعمرة يف الفعل؛ وألن من شرط التمتع أن جيمع بينهمـا يف ، فيبدأ با

 )3(أشهر احلج، وذلك يتضمن تقدم الُعمرة؛ ألن فراغه مـن احلـج هـو بتقضـي
  إن قلنا: إن أشهر احلج تنقضى بعد العشر.  )4(شهره

ــــا: إــــا إىل آخــــر ذي احلجــــة؛ فــــألن الرخصــــة تعلقــــت بــــأن يــــأتى  وإن قلن
قت الذي هـو أوىل أن حيـرم فيـه بـاحلج، وهـذا ال بالُعمرة يف أشهر احلج يف الو 

  يتصور بعد الفراغ فلذلك قلنا: إنه البد من تقدميها على احلج.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1919JJJJJJJJx�!אم�אN50�/�U'0�+`�AN2�$ل�.?�א�g5*אx�!אم�אN50�/�U'0�+`�AN2�$ل�.?�א�g5*אx�!אم�אN50�/�U'0�+`�AN2�$ل�.?�א�g5*אx�!אم�אN50�/�U'0�+`�AN2�$ل�.?�א�g5*אx�!אم�אN50�/�U'0�+`�AN2�$ل�.?�א�g5*אx�!אم�אN50�/�U'0�+`�AN2�$ل�.?�א�g5*אx�!אم�אN50�/�U'0�+`�AN2�$ل�.?�א�g5*אx�!אم�אN50�/�U'0�+`�AN2�$ل�.?�א�g5*א����������

وإمنا شرطنا أن حيل منها مث ينشئ إحراما باحلج لوجوب الفصـل بـني صـفة 
إن أحـرم مـا  ني اإلحـرام مـا؛ ألنـهالتمتع والِقران وليس ذلك إال بالفصل بـ

  معا أو أردف احلج على الُعمرة صار قارنا وزال الفصل بينهما.
��������
��������
��������

                                                

 إلى الحج: سقطت من (ق).  )1(
 . 196) سورة البقرة، ا{ية: 2(
 ) في (م): يقتضي.  3(
 ) في (م): أشھر الحج. 4(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2020JJJJJJJJx�f.�1�4�I{�?.��L2L@אx�f.�1�4�I{�?.��L2L@אx�f.�1�4�I{�?.��L2L@אx�f.�1�4�I{�?.��L2L@אx�f.�1�4�I{�?.��L2L@אx�f.�1�4�I{�?.��L2L@אx�f.�1�4�I{�?.��L2L@אx�f.�1�4�I{�?.��L2L@א����������
�m�m�m�m��è��ç���æ��è��ç���æ��è��ç���æ��è��ç���æ شـــرطنا أن يكـــون مـــن غـــري أهـــل مكـــة لقولـــه تعـــاىل: )1(وإمنـــا

ì��ë���ê���éì��ë���ê���éì��ë���ê���éì��ë���ê���éllll�)2( وهذا نـص؛ وألن التمتـع مـأخوذ مـن الرتفـه ،
  ط أحد السفرين، وذلك ال يتصور إال يف غري املكي.بإسقا

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2121JJJJJJJJxאمN!א�
KS@א��N��5�6xאمN!א�
KS@א��N��5�6xאمN!א�
KS@א��N��5�6xאمN!א�
KS@א��N��5�6xאمN!א�
KS@א��N��5�6xאمN!א�
KS@א��N��5�6xאمN!א�
KS@א��N��5�6xאمN!א�
KS@א��N��5�6����������
وإمنـــا قلنـــا: إن حاضـــري املســـجد احلـــرام هـــم: أهـــل مكـــة نفســـها دون مـــن 

، )3(عـــداهم، خالفـــا ألىب حنيفـــة (يف قولـــه: مـــن كـــان دون املواقيـــت إىل مكـــة
ال يقتصــــر فيهــــا وللشــــافعي يف قولــــه: إن مــــن كــــان مــــن احلــــرم علــــى مســــافة 

�m�m�m�m��ç���æ��ç���æ��ç���æ��ç���æ، لقولــه تعــاىل: )6(يف قولــه: إــم أهــل احلــرم )5(، ولغريمهــا))4(الصــالة
ì��ë���ê���é��èì��ë���ê���é��èì��ë���ê���é��èì��ë���ê���é��èllll)7( وحاضـــر الشـــيء ال حيتـــاج إىل تكلـــف ،

مســـري إليـــه مـــن قطـــع مســـافة للحصـــول فيـــه، وذلـــك مقصـــور علـــى أهـــل مكـــة 
سـجد م حاضـروا املفقط؛ وألن كـل موضـع لـيس مبكـة فأهلـه ال يوصـفون بـأ

   احلرام كاملدينة والعراق.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2222JJJJJJJJx�L2Lא��+f5x�L2Lא��+f5x�L2Lא��+f5x�L2Lא��+f5x�L2Lא��+f5x�L2Lא��+f5x�L2Lא��+f5x�L2Lא��+f5����������

�m�m�m�m����Ñ��Ð���Ï��������Î��Í��Ì��Ë����Ñ��Ð���Ï��������Î��Í��Ì��Ë����Ñ��Ð���Ï��������Î��Í��Ì��Ë����Ñ��Ð���Ï��������Î��Í��Ì��Ë وإمنا قلنا: إن التمتع جائز لقولـه تعـاىل:
Ó��ÒÓ��ÒÓ��ÒÓ��Òllll)8(؛ وألن الصــحابة، رضــوان اهللا علــيهم، متتعــوا وقرنــوا وأفــردوا)9( ،

  ، وإن كان الظاهر أنه أفرد.�واختلف يف حج النيب 
                                                

 ) في (م): إذا. 1(
 . 196) سورة البقرة، ا{ية: 2(
 ). 60) انظر: مختصر الطحاوي (ص 3(
 ). 7/162) انظر: المجموع: (4(
 من (ق).  ) ما بين قوسين سقط5(
 ). 4/84حكاه ابن أبى شيبة عن طاوس قال: ليس حاضري المسجد الحرام إH أھل الحرم (مصنف ابن أبى شيبة : ) 6(
 . 196) سورة البقرة، ا{ية: 7(
 . 196) سورة البقرة، ا{ية: 8(
والح!ج وأھ!ل  بحج، وأھل به ناس معه، وأھل ن!اس ب!الُعمرة �) كما جاء في حديث عائشة: "فأھل رسول هللا 9(

)، والبخ!اري 2/871ناس بعمرة، وكنت فيمن أھل ُعمرة" أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان وجوه اNحرام: (
 ).  1/335في الحج، باب: التمتع والقِران واNفراد بالحج، ومالك في الموطأ: (
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2323JJJJJJJJ�L¡�6�L¡�6�L¡�6�L¡�6�L¡�6�L¡�6�L¡�6�L¡�6��������x�f@אx�f@אx�f@אx�f@אx�f@אx�f@אx�f@אx�f@א����������
لعمـــوم  )2(، خالفـــا ألىب حنيفـــة يف قولـــه: لـــيس لـــه ذلـــك)1(وجيـــوز للمكـــي

الظـــاهر؛ وألن كـــل مـــن جـــاز لـــه اإلفـــراد جـــاز لـــه التمتـــع والِقـــران، أصـــله غـــري 
  أنه ال دم عليه، خالفا ألىب حنيفة. )3(املكي، وقد دلّلنا

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2424JJJJJJJJxאمN5*4�1'�אع�א:O4xאمN5*4�1'�אع�א:O4xאمN5*4�1'�אع�א:O4xאمN5*4�1'�אع�א:O4xאمN5*4�1'�אع�א:O4xאمN5*4�1'�אع�א:O4xאمN5*4�1'�אع�א:O4xאمN5*4�1'�אع�א:O4������������
أفضـل مـن التمتـع والِقـران، والتمتـع أفضـل مـن  فإذا ثبت ما ذكرناه فاإلفراد

حنيفـــة يف  ، وإمنـــا قلنـــا: إن اإلفـــراد أفضـــل مـــن األمـــرين، خالفـــا ألىب)4(الِقـــران
، وللشــــــافعي يف قولــــــه: إن التمتــــــع أفضــــــل مــــــن )5(قولــــــه: إمــــــا أفضــــــل منــــــه

 )8(-رضــي اهللا عنهــا-، وروايــة عائشــة )7(أفــرد بــاحلج �؛ ألن النــيب )6(اإلفــراد
ايــة غريهــا؛ وألن األفضــل أن يــؤتى بالعبــادة منفــردة بنفســها مــن أرجــح مــن رو 

غــري خلــط هلــا بغريهــا؛ وألن الِقــران والتمتــع يتضــمنان مــن الــرخص مــا يوجــب 
النقص واجلربان من إيقاع الُعمرة يف أشهر احلج والرتفه بإسقاط أحد السفرين 

 ال جربانــا، والعبــادة الــيت واحــدا، وكــل ذلــك نقصــا يوجــب )9(وجعــل الفعلــني
  نقص فيها وال حتتاج إىل جربان (أفضل مما خالفها).

��������
��������
��������
��������

                                                

 ).  149)، الكافي (ص 181)، الرسالة (ص 1/348)، التفريع: (1/300) انظر: المدونة: (1(
 ). 201-1/200)، مختصر القدوري: (61-60) انظر: مختصر الطحاوي (ص 2(
 ) في (ق): دليلنا. 3(
 ). 181)، الرسالة (ص 1/335) انظر: التفريع: (4(
 ). 198-1/196)، مختصر القدوري: (61) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 5(
 ). 83)، اNقناع (ص 64-63) انظر: مختصر المزنى (ص 6(
 تخريج الحديث قريبا.  ) سبق7(
 ) رضي هللا عنھا: سقطت من (ق). 8(
 ) في (ر): العملين. 9(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2525JJJJJJJJxאنkVאن�Nوא����L2Lدم�א�xאنkVאن�Nوא����L2Lدم�א�xאنkVאن�Nوא����L2Lدم�א�xאنkVאن�Nوא����L2Lدم�א�xאنkVאن�Nوא����L2Lدم�א�xאنkVאن�Nوא����L2Lدم�א�xאنkVאن�Nوא����L2Lدم�א�xאنkVאن�Nوא����L2Lدم�א�������������
؛ ألنـــه دم خيـــتص )1(وإمنـــا قلنـــا: إن الـــدم الواجـــب بـــالتمتع والقـــران جـــربان)

وجوبـــه بـــاإلحرام فوجـــب أن يكـــون لـــنقص وجـــربان، أصـــله دم اجلـــزاء ونســـك 
  وكان الدم على من جاوز امليقات. األذى؛ وألنه دم جيب برتك امليقات،

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2626JJJJJJJJxאنN�1.?�א��:O4��L2L4ن�א��WVوxאنN�1.?�א��:O4��L2L4ن�א��WVوxאنN�1.?�א��:O4��L2L4ن�א��WVوxאنN�1.?�א��:O4��L2L4ن�א��WVوxאنN�1.?�א��:O4��L2L4ن�א��WVوxאنN�1.?�א��:O4��L2L4ن�א��WVوxאنN�1.?�א��:O4��L2L4ن�א��WVوxאنN�1.?�א��:O4��L2L4ن�א��WVو������������
وإمنـا قلنـا: إن التمتــع أفضـل مــن الِقـران؛ ألنــه يـأيت بــالعملني علـى متامهمــا؛ 
وألن املعـــاين املوجبـــة للـــدم يف الِقـــران أكثـــر منهـــا يف التمتـــع، وكـــل مـــا قـــل مـــا 

  يقتضي النقص كان العمل به أفضل.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2727JJJJJJJJxאنNوא����L2L��8�nVم�وא
����������������4�6ن�א�
م�وא��L2L��8�nVوא��Nאن4�6xن�א�
م�وא��L2L��8�nVوא��Nאن4�6xن�א�
م�وא��L2L��8�nVوא��Nאن4�6xن�א�
م�وא��L2L��8�nVوא��Nאن4�6xن�א�
م�وא��L2L��8�nVوא��Nאن4�6xن�א�
م�وא��L2L��8�nVوא��Nאن4�6xن�א�
م�وא��L2L��8�nVوא��Nאن4�6xن�א�

إذا ثبـــت مـــا ذكرنـــاه أن التمتـــع والقـــران نقـــص يف اإلحـــرام، فالـــدم واجـــب 
(وقالت                 ، )3(�m�m�m�mÓ��Ò����Ñ��Ð���Ï����Î��Í��Ì��ËÓ��Ò����Ñ��Ð���Ï����Î��Í��Ì��ËÓ��Ò����Ñ��Ð���Ï����Î��Í��Ì��ËÓ��Ò����Ñ��Ð���Ï����Î��Í��Ì��Ëllllلقوله تعاىل:  ))2ا

عـــن نســـائه البقـــر، وكـــن  �: أهـــدى رســـول اهللا -رضـــي اهللا عنهـــا –عائشـــة 
  ). )4(متمتعات
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2828JJJJJJJJxمN!א!�1وא�Z8��
����������������������������א�6��2Qא>
���Z8א!�1وא!Nمxא�6��2Qא>
���Z8א!�1وא!Nمxא�6��2Qא>
���Z8א!�1وא!Nمxא�6��2Qא>
���Z8א!�1وא!Nمxא�6��2Qא>
���Z8א!�1وא!Nمxא�6��2Qא>
���Z8א!�1وא!Nمxא�6��2Qא>
���Z8א!�1وא!Nمxא�6��2Qא>

ـــــــه تعـــــــاىل: ـــــــدم هـــــــدي لقول �m�m�m�m��Ò����Ñ��Ð���Ï����Î��Í��Ì��Ë��Ò����Ñ��Ð���Ï����Î��Í��Ì��Ë��Ò����Ñ��Ð���Ï����Î��Í��Ì��Ë��Ò����Ñ��Ð���Ï����Î��Í��Ì��Ë وهـــــــذا ال
ÓÓÓÓllll�)5)(6( ،والبد فيه من اجلمع بني احلل واحلـرم)؛ )8(، خالفـا للشـافعي)7
ســـاق هديـــه مـــن احلـــل إىل احلـــرام فوقـــف بـــه بعرفـــة، مث أدخلـــه احلـــرم  �ألنـــه 

                                                

 ) ما بين قوسين سقط من (م). 1(
 ). 181)، الرسالة (ص 1/348)، التفريع: (301-1/300) انظر: المدونة: (2(
 .  196) سورة البقرة، ا{ية: 3(
)، ومس!لم ف!ي الح!ج، ب!اب: اHش!تراك 2/185نسائه: ( ) أخرجه البخاري في الحج، باب: ذبح الرجل البقر عن4(

 ). 2/956في الھدى: (
 . 196) سورة البقرة، ا{ية: 5(
 ) ما بين قوسين سقط من (م). 6(
 ). 181)، الرسالة (ص 1/336) انظر: التفريع: (7(
 ). 1/236)، المھذب: (2/184) انظر: اGم: (8(
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؛ وألن اســـم اهلـــدي مـــأخوذ مـــن )2(: "خـــذوا عـــين مناســـككم"وقـــال )1(وحنـــوه
واإلهــداء، فيجــب أن يهــدي مــن غــري احلــرم إىل احلــرم؛ وألن احملــرم ملــا   اهلديــة

كان جيمع يف إحرامه بني احلل واحلرم، فكذلك يف هديه؛ ألن اهلدي له حمـل  
  كما أن اإلحرام له حمل.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2929JJJJJJJJxNEa�1(�م�א��,��
�����������������N´�6א>
��,��1(�م�א��N´�6xNEaא>
��,��1(�م�א��N´�6xNEaא>
��,��1(�م�א��N´�6xNEaא>
��,��1(�م�א��N´�6xNEaא>
��,��1(�م�א��N´�6xNEaא>
��,��1(�م�א��N´�6xNEaא>
��,��1(�م�א��N´�6xNEaא>
 )4(، خالفــا للشــافعي)3(جيــوز حنــر هــدي التمتــع والقــران قبــل يــوم النحــر وال

��m�m�m�mµ��́لقوله تعاىل: ����³��²���±��°��̄µ��́ ����³��²���±��°��̄µ��́ ����³��²���±��°��̄µ��́ ����³��²���±��°��̄ llll)5( وقد ثبت أن احلالق ،
ال جيــوز قبــل يــوم النحــر، فــدل علــى أن اهلــدي ال يبلــغ حملــه إال يــوم النحـــر، 

ت : "لـو اسـتقبلت مـن أمـري مـا اسـتدبر �والظاهر السـتغراق اجلـنس، وقولـه 
مل  ، ولو كان النحر جائزا قبل يوم النحـر)6(ملا سقت اهلدي، وجلعلتها ُعمرة"

  يتأسف على ذلك؛ ألنه وقت ال يتحلل فيه كما قبل اإلحرام.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3030JJJJJJJJx�

�א>��v�?2�Ox�

�א>��v�?2�Ox�

�א>��v�?2�Ox�

�א>��v�?2�Ox�

�א>��v�?2�Ox�

�א>��v�?2�Ox�

�א>��v�?2�Ox�

�א>��v�?2�O����������������

 )7(وإن مل جيد اهلدي صام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجـع لـورود الـنص
ألىب  ، خالفــا)8(حــرام بــاحلج إىل يــوم عرفــةبــذلك، ووقــت الصــوم مــن بعــد اإل

��m�m�m�m��Ì��Ë��Ì��Ë��Ì��Ë��Ì��Ë، لقولــه تعــاىل:)9(حنيفــة يف قولــه: أن يصــوم عقيــب إحرامــه الُعمــرة
���Ï���Î��Í���Ï���Î��Í���Ï���Î��Í���Ï���Î��Íllll)10(مل حيــرم بــاحلج فلــيس مبتمتــع؛ وألن قولــه يف احلــج  ، ومــن

                                                

 ) سبق تخريج الحديث. 1(
 يث. ) سبق تخريج الحد2(
 ). 5/481)، بداية المجتھد: (1/334) انظر: التفريع: (3(
 ). 47) انظر: مختصر المزنى (ص 4(
 . 196) سورة البقرة، ا{ية: 5(
 ). 2/153) أخرجه البخاري في الحج، باب: التمتع واNقران: (6(
 ]. 196[سورة البقرة، ا{ية: م"ام في الحج و سبعة إَذا رجعتثَة أَي"فَمن لم يجد فَصيام ثَ') في قوله تعالى: 7(
 ). 181)، الرسالة (ص 1/334) انظر: التفريع: (8(
 ). 1/197) انظر: مختصر القدوري: (9(
 . 196) سورة البقرة، ا{ية: 10(
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يقتضي أن يكون بعد التلبس باحلج؛ وألنه صوم علق وجوبـه بشـرط فلـم جيـز 
  شرطه أصله الكفارة؛ وألنه جربان للتمتع كاهلدى. )1(تقدميه قبل وجود

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3131JJJJJJJJxM³az.م�4(�م��XxM³az.م�4(�م��XxM³az.م�4(�م��XxM³az.م�4(�م��XxM³az.م�4(�م��XxM³az.م�4(�م��XxM³az.م�4(�م��XxM³az.م�4(�م��X��������
فإن فاته ذلك كله صـام أيـام ِمـَىن، وقـد ذكرنـاه يف كتـاب الصـوم، وإن فاتـه 

، خالفـــا ألىب حنيفـــة يف قولـــه: إنـــه ال )2(صـــوم أيـــام ِمـــَىن صـــام بعـــدها قضـــاء
از أن يفعــل أداء ؛ ألنــه صـوم واجـب فجـ)3(يصـومها، ويسـتقر اهلـدي يف ذمتـه

وقضــاء، أصــله رمضــان وكفــارة الِظهــار؛ وألن الصــوم معــىن يســقط بــه مــا لــزم 
بتمتعــه فلــم يتمتــع فعلــه بعــد خــروج وقتـــه، أصــله اهلــدي؛ ألنــه لــو أخــره عـــن 

  وقته للزمه حنره بعد الوقت.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3232JJJJJJJJxZ.�)م�(�م�4و���X�
$8�c
Vو�+`��

م�א>��?.xZ.�)م�(�م�4و���X�
$8�c
Vو�+`��

م�א>��?.xZ.�)م�(�م�4و���X�
$8�c
Vو�+`��

م�א>��?.xZ.�)م�(�م�4و���X�
$8�c
Vو�+`��

م�א>��?.xZ.�)م�(�م�4و���X�
$8�c
Vو�+`��

م�א>��?.xZ.�)م�(�م�4و���X�
$8�c
Vو�+`��

م�א>��?.xZ.�)م�(�م�4و���X�
$8�c
Vو�+`��

م�א>��?.xZ.�)م�(�م�4و���X�
$8�c
Vو�+`��

م�א>��?.����������������

أو يــومني، مث وجــده اســتحببنا لــه أن يهــدي،  وإذا عــدم اهلــدي فصــام يومــا
، خالفــا ألىب حنيفــة يف قولــه: أن يهــدي إذا )4(فــإن مضــي علــى صــومه جــاز

وجـــده قبـــل الفـــراغ مـــن الثالثـــة، وأنـــه ميضـــي علـــى صـــومه إذا وجـــده يف صـــوم 
؛ ألنه بدل تلبس بـه عنـد عـدم املبـدل مقصـود يف نفسـه، فلـم يلزمـه )5(السبعة

ل اعتبـــارا بوجـــوده بعـــد الـــدخول (يف صـــوم الســـبعة اخلـــروج منـــه بوجـــود املبـــد
  الصالة.  )6(وتقييده احرتازا من وجود املتيمم املاء قبل الدخول يف

��������
��������

                                                

 ) في (م): وجوب. 1(
 ). 181)، الرسالة (ص 1/334) انظر: التفريع: (2(
 ). 1/197) مختصر القدوري: (3(
الك قال: إذا دخل في الصوم ثم وجد ھديا فأحب إلّي أن يھدي (الجامع Gحك!ام الق!رآن: ) ذكره ابن وھب عن م4(

2/401 .( 
 ). 60) انظر: مختصر الطحاوي (ص 5(
 ) ما بين قوسين: سقط من (م). 6(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3333JJJJJJJJx�)N%�6��$א��Sم�א��X�/א
L8אx�)N%�6��$א��Sم�א��X�/א
L8אx�)N%�6��$א��Sم�א��X�/א
L8אx�)N%�6��$א��Sم�א��X�/א
L8אx�)N%�6��$א��Sم�א��X�/א
L8אx�)N%�6��$א��Sم�א��X�/א
L8אx�)N%�6��$א��Sم�א��X�/א
L8אx�)N%�6��$א��Sم�א��X�/א
L8א����������������
ــــه تعــــاىل:  )�m�m�m�mß������Þ���Ýß������Þ���Ýß������Þ���Ýß������Þ���Ýllll)1 ويصــــوم الســــبعة إذا رجــــع إىل أهلــــه لقول
، خالفــا للشــافعي يف )2(هوذلــك عنــدنا رخصــة، فــإن صــامها يف الطريــق أجــزأ

، فوجــــب تعليقــــه بــــأول )4(��m�m�m�mß��Þ���Ýß��Þ���Ýß��Þ���Ýß��Þ���Ýllll ، لقولــــه تعــــاىل:)3(أحــــد قوليــــه
الرجــوعني؛ وألن إضــمار الرجــوع إىل احلــج أوىل؛ ألنــه منطــوق بــه؛ وألنــه فــرع 

  من أفعال احلج كما لو رجع إىل أهله.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3434JJJJJJJJxW'אN,�?��WD$אد�4ن����O�W�N2��6��)
����������������2�O?���ق��
(����O�W�N2��6אد�4ن��$N,�?��WDא'2�OxW?���ق��
(����O�W�N2��6אد�4ن��$N,�?��WDא'2�OxW?���ق��
(����O�W�N2��6אد�4ن��$N,�?��WDא'2�OxW?���ق��
(����O�W�N2��6אد�4ن��$N,�?��WDא'2�OxW?���ق��
(����O�W�N2��6אد�4ن��$N,�?��WDא'2�OxW?���ق��
(����O�W�N2��6אد�4ن��$N,�?��WDא'2�OxW?���ق��
(����O�W�N2��6אد�4ن��$N,�?��WDא'2�OxW?���ق��
ق يف العمرة هديا تطوعا، مث أحرم باحلج، فأراد أن جيعله عن قرانـه، إذا سا

، والصـــحيح أنـــه ال جيزئـــه؛ ألنـــه قـــد وجـــب بالتقليـــد )5(فقـــد اختلـــف قولـــه فيـــه
  واإلشعار ومل يبق فيه إال النحر فلم ينقل عن أصله.

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

 . 196) سورة البقرة، ا{ية: 1(
 ). 2/401) انظر : الجامع Gحكام القرآن : (2(
 ). 1/209) انظر: المھذب: (3(
 . 196) سورة البقرة، ا{ية: 4(
 ). 1/316) انظر: المدونة: (5(
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�f.�"0ل��Y
�8�6�Wא��f.�"0ل��Y
�8�6�Wא��f.�"0ل��Y
�8�6�Wא��f.�"0ل��Y
�8�6�Wא��f.�"0ل��Y
�8�6�Wא��f.�"0ل��Y
�8�6�Wא��f.�"0ل��Y
�8�6�Wא��f.�"0ل��Y
�8�6�Wא���������

الثنيـة الــيت بــأعلى  )1(يسـتحب للــداخل إىل مكـة حمرمــا أن يــدخل مـن كــداء
كـــــــذلك فعــــــــل يف دخولــــــــه   �؛ ألن رســــــــول اهللا )2(مكـــــــة، وأن خيــــــــرج منهـــــــا

  . )3(وخروجه
z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.11JJJJJJJJx�f.�1Yא
��NK!م�אgLوא��
KS@�8��)א

אx�f.�1Yא����NK!م�אgLوא��
KS@�8��)א

אx�f.�1Yא����NK!م�אgLوא��
KS@�8��)א

אx�f.�1Yא����NK!م�אgLوא��
KS@�8��)א

אx�f.�1Yא����NK!م�אgLوא��
KS@�8��)א

אx�f.�1Yא����NK!م�אgLوא��
KS@�8��)א

אx�f.�1Yא����NK!م�אgLوא��
KS@�8��)א

אx�f.�1Yא����NK!م�אgLوא��
KS@�8��)א
����������������א��

إذا دخــل مكـــة بـــدأ باملســـجد فيســـتلم احلجــر بفيـــه إن قـــدر، فـــإن مل يقـــدر 
إمنــا قلنــا ذلــك ملــا ، و )4(وضــع يــده عليــه، مث وضــعها علــى فيــه مــن غــري تقبيــل

  . )5(كان إذا دخل مكة مل يلو ومل يعرج دون املسجد"  �روي: "أنه 
وإمنـــا اســـتحببنا البدايـــة بالشـــروع يف الطـــواف علـــى كـــل شـــيء؛ ألنـــه حتيــــة 

كــان   �؛ وألنــه )6(للبيــت كمــا أن الركــوع قبـــل اجللــوس حتيــة لســائر املســاجد
 �جــابر وابــن عمــر: "أنــه  ، وإمنــا قلنــا: يبــدأ باســتالم احلجــر ملــا روى)7(يفعــل

قبـل احلجـر وقـال:  -� –؛ وألن عمر بن اخلطاب )8(بدأ باحلجر فاستلمه"
                                                

: -بض!!م الكـ!!ـاف وتن!!وين ال!!دال –، وكـ!!ـدى �: ب!!أعلى مك!!ة عن!!ـد المحص!!ـب دار النب!!ي -ب!!الفتح والم!!د -) ك!!داء1(
 ). 4/439مصغرا فإنما ھو لمن خرج من مكة إلى اليمن (معجم البلدان:  –بأسفل مكة عند ذي طوى، وكدى 

)، أما خروجه فلقد كان م!ن الثني!ا 393-1/391)، المقدمات: (175)، الرسالة (ص 1/337التفريع: ( ) انظر:2(
 السفلى كما في الصحيحين. 

)، ومس!!لم ف!!ي الح!!ج، ب!!اب: اس!!تحباب 2/154) أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الح!!ج، ب!!اب: م!!ن أي!!ن يخ!!رج م!!ن مك!!ة: (3(
 ). 2/918دخول مكة من الثنيا العليا: (

 ). 175)، الرسالة (ص 1/337: () انظر: التفريع4(
 ). 1/120) أخرجه البخاري في الصMة، باب: اGبواب والفلق: (5(
 ) في (م): تحية المسجد. 6(
أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم ط!اف بالبي!ت"،  �: "أن النبي -رضي هللا عنھا -) فقد قالت عائشة7(

)، ومس!لم ف!ي الح!ج، ب!اب: م!ا يلزم!ه 2/162إذا ق!دم مك!ة: ( أخرجه البخاري في الحج، باب: من طاف بالبيت
 ). 907-2/906من طاف بالبيت وسعي: (

)، م!!ن ح!!ديث أب!!ى جعف!!ر ع!!ن ج!!ابر ول!!ه ش!!اھد م!!ن ح!!ديث اب!!ن عم!!ر ال!!ذي ف!!ي 1/455) أخرج!!ه الح!!اكم: (8(
 ).  2/246الصحيحين (تلخيص الحبير: (
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"إين ألقبلــك وإين ألعلــم أنــك حجــر ال تنفــع وال تضــر؛ ولكــين رأيــت رســول 
. وإمنـــا قلنـــا: إنـــه إذا مل يقــدر وضـــع يـــده عليـــه (مث وضـــعها )1(يقبلــك" �اهللا 

وألنــه روي ذلــك عــن مجاعــة مــن  علــى فيــه ليكــون ذلــك عوضــا مــن التقبيــل؛
  . )2(الصحابة)
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ�?>Nא��?.�xא(��א�%�א
8�?>Nא��?.�xא(��א�%�א
8�?>Nא��?.�xא(��א�%�א
8�?>Nא��?.�xא(��א�%�א
8�?>Nא��?.�xא(��א�%�א
8�?>Nא��?.�xא(��א�%�א
8�?>Nא��?.�xא(��א�%�א
8�?>Nא��?.�xא(��א�%�א
����������������#��دx#��دx#��دx#��دx#��دx#��دx#��دx#��دxאאאאאאאא8

يبدأ بالطواف من الركن األسود والبيت على يساره فيطوف سبعة أشـواط، 
واألربعــة مشــي، وكــل مــا مــر بــالركن األســود قبلــه  )3(الثالثــة األوىل منهــا خبــب

ذكرناه، وال يستلم اليماين، ولكـن  ، على ما)4(إن قدر، وإال وضع يده عليه)
  فال جيزيه.  )5(يضع يده عليه مث يضعها على فيه، فإن طاف منكسا

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJxא#��د�?>Nא��?.�xא(��א�%�א
����������������د��8�1
א(��א�%�א�x.?�א�N<?�א#��دxد��8�1
א(��א�%�א�x.?�א�N<?�א#��دxد��8�1
א(��א�%�א�x.?�א�N<?�א#��دxد��8�1
א(��א�%�א�x.?�א�N<?�א#��دxد��8�1
א(��א�%�א�x.?�א�N<?�א#��دxد��8�1
א(��א�%�א�x.?�א�N<?�א#��دxد��8�1
א(��א�%�א�x.?�א�N<?�א#��دxد��8�1
كـذلك فعـل   �وإمنا قلنا: يبدأ الطواف من الـركن األسـود؛ ألن رسـول اهللا 

  . )6(به فاستلم الركن، مث رمل
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ\���6<�ن�א���\�6<�ن�א���\�6<�ن�א���\�6<�ن�א���\�6<�ن�א���\�6<�ن�א���\�6<�ن�א���\�6<�ن�א���������x�P�%א����S)�MD�x�P�%א����S)�MD�x�P�%א����S)�MD�x�P�%א����S)�MD�x�P�%א����S)�MD�x�P�%א����S)�MD�x�P�%א����S)�MD�x�P�%א����S)�MD�����������������

كــذلك   � )7(وإمنــا قلنـــا: إنـــه يطــوف والبيــت علــى يســاره؛ ألن رســول اهللا
 �؛ ألنه )11(ألىب حنيفة )10(منكسا فال جيزيه، خالفا )9(، فإن طاف)8(فعل

                                                

)1Gومسلم في الحج ف!ي ب!اب: اس!تحباب 2/160سود: () أخرجه البخاري في الحج، باب: ما ذكر في الحجر ا ،(
 ). 2/925تقبيل الحجر اGسود: (

) روي عن ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، أخرجه مسلم في الح!ج، ب!اب: اس!تحباب اس!تMم ال!ركنين..: 2(
)2/924 .( 

 . )162) خبب: ھو ضرب من العدو، وھو خطو فسيح دون العنق (المصباح المنير: ص 3(
 ) ما بين قوسين: سقطت من (م). 4(
 ) طاف منكسا: وھو أن يطوف والبيت على يمينه. 5(
 ). 892-2/886: (�الذي رواه جابر، والذي أخرجه  �) انظر حديث حجة النبي 6(
 ) في (م): النبي. 7(
ل ثMث!ا ومش!ى لما قدم مكة أتى الحجر فاس!تلمه، ث!م مش!ى عل!ى يمين!ه فرم! �) كما جاء في حديث جابر: "أنه 8(

 أربعا..." (أخرجه مسلم وقد سبق). 
 ) في (م): فإن كان. 9(
 ) في (ق): خMفا للشافعي وGبى حنيفة وھو خطأ، إذ الخMف Gبى حنيفة فقط.    10(
 ). 3/383)، والمغنى: (2/17) انظر: تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي: (11(
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؛ )1(طـاف والبيــت علــى يســاره غــري منكــوس، وقــال: "خــذوا عــين مناســككم"
  م جيز منكسا كالسعي.وألنه نسك مبىن على احلركة والتكرار، فل

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJxxאط�א�%�א�d4د�
�xxאط�א�%�א�d4د�
�xxאط�א�%�א�d4د�
�xxאط�א�%�א�d4د�
�xxאط�א�%�א�d4د�
�xxאط�א�%�א�d4د�
�xxאط�א�%�א�d4د�
�xxאط�א�%�א�d4د�
�����������������
، وهذا مما )2(كذلك فعل  �وإمنا قلنا: إنه يطوف سبعة أشواط؛ ألن النيب 

نقلتـــه األمـــة بالعمـــل؛ وألنـــه نســـك مبـــين علـــى احلركـــة والتكـــرار، فكـــان ســـبعا  
  كالسعي.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJxxאط�א�%�א�d4�?.����d��N��?2�Oxxאط�א�%�א�d4�?.����d��N��?2�Oxxאط�א�%�א�d4�?.����d��N��?2�Oxxאط�א�%�א�d4�?.����d��N��?2�Oxxאط�א�%�א�d4�?.����d��N��?2�Oxxאط�א�%�א�d4�?.����d��N��?2�Oxxאط�א�%�א�d4�?.����d��N��?2�Oxxאط�א�%�א�d4�?.����d��N��?2�O����������������

، خالفــا ألىب )3(شــواطه فــال جيزئــه وال ينــوب عنــه الــدموإذا تــرك شــيئا مــن أ
حنيفـــة يف قولـــه: إنـــه إذا تـــرك أكثرهـــا مل جيزئـــه، وإن تـــرك أقلهـــا ثالثـــة فـــدوا 

، وقـال )5(طـاف سـبعا رمـل ثالثـا ومشـى أربعـا �، ألنه )4(أجزأه وجربه بالدم
؛ وألنـه نقـص مـن األشـواط السـبعة كمـا لـو اقتصـر )6((خذوا عين مناسـككم)

  ثالثة.على 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJx"א#و��`g]�6�1א�.Nא�x"א#و��`g]�6�1א�.Nא�x"א#و��`g]�6�1א�.Nא�x"א#و��`g]�6�1א�.Nא�x"א#و��`g]�6�1א�.Nא�x"א#و��`g]�6�1א�.Nא�x"א#و��`g]�6�1א�.Nא�x"א#و��`g]�6�1א�.Nא�����������������

، )7(كـذلك فعـل  �وإمنا قلنا: إن الثالثة األوىل خبب والباقيـة مشـى؛ ألنـه 
  . )8(وروي عن أىب بكر وابن مسعود وغريهم

مكــة فقــال  �وذكــر ابــن عبــاس الســبب يف ذلــك فقــال: "قــدم رســول اهللا 
ثرب ولقوا منها شرا، فأطلع املشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم محى ي

                                                

 ) سبق تخريج الحديث. 1(
 ، والذي سبق تخريجه قريبا. �في صفة حجه ) انظر: حديث جابر 2(
 ). 1/337) انظر: التفريع: (3(
 ). 1/208) انظر: مختصر القدوري: (4(
 ، والذي سبق تخريجه قريبا. �) انظر: حديث جابر في صفة حجه 5(
 ) سبق تخريج الحديث. 6(
 ) انظر: حديث جابر الذي تخريجه.  7(
 ). 83-5/82) انظر: البيھقي: (8(
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اهللا تعــــاىل نبيــــه علـــــى ذلــــك فـــــأمرهم أن يرملــــوا األشـــــواط الثالثــــة ومل يـــــأمرهم 
باألشواط كلها إبقاء عليهم، فلما رأوهم قالوا: هؤالء الذين ذكـرمت إن احلمـى 

  . ))1كتهم هؤالء أجلد منا"
ل ذلـك كـان يفعـ  �وإمنا قلنا: إنه يستلم احلجر كلما مر به ملا روي: "أنه 

  .)2(يف طوافه كلما مر على الركن"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJxx�6א�%�א�A��C%א�xx�6א�%�א�A��C%א�xx�6א�%�א�A��C%א�xx�6א�%�א�A��C%א�xx�6א�%�א�A��C%א�xx�6א�%�א�A��C%א�xx�6א�%�א�A��C%א�xx�6א�%�א�A��C%א�����������������

: �، لقولـــــــه )4(، خالفـــــــا ألىب حنيفـــــــة)3(وال جيـــــــزئ الطـــــــواف إال بطهـــــــارة
، )6(أبــــاح فيــــه النطــــق" )5(صــــالة، إال أن اهللا تبــــارك وتعــــاىل "الطــــواف بالبيــــت

أن يطـــوف إذا أراد  �: كـــان رســـول اهللا -رضـــي اهللا عنهـــا –وقالـــت عائشـــة 
، ويف حـــديثها قالـــت: قـــدمت مكـــة فشـــكوت ذلـــك إىل )7(توضـــأ، مث طـــاف

فقـــال: "افعلـــي مـــا يفعـــل احلـــاج غـــري أال تطـــويف بالبيـــت حـــىت  �رســـول اهللا 
 �أــا حاضــت، فــذكر ذلــك لرســول اهللا  )9(، ويف حــديث صــفية)8(تطهــري"

ا ؛ وألـ)10(فقال: "أحابستنا هي"؟، قيل: إا قد أفاضـت، قـال: "فـال إذن"
  عبادة خمتصة بالبيت فلم جتز إال بطهارة كالصالة.

                                                

)، ومس!لم ف!ي الح!ج، ب!اب: اس!تحباب الرم!ل ف!ي 2/161خرجه البخاري ف!ي الح!ج كي!ف ك!ان ب!دء الرم!ل: () أ1(
 ). 2/921الطواف والُعمرة: (

 )، وقال: حديث صحيح اNسناد، ووافقه الذھبي على تصحيحه. 1/456) أخرجه الحاكم في مستدركه: (2(
 ). 139)، الكافي (ص 1/340) انظر: التفريع: (3(
 ). 2/17)، تبيين الحقائق: (1/185: مختصر القدوري: () انظر4(
 ) تبارك وتعالى: سقطت من (م). 5(
)، وصححه، وأخرجه الترمذي بلفظ قريب منه في الحج، ب!اب: م!ا ج!اء ف!ي الك!Mم 1/459) أخرجه الحاكم: (6(

 ). 3/57)، وقد اختلف في رفعه أو وقفه (انظر نصب الراية: 3/293في الطواف: (
 تخريج الحديث. ) سبق 7(
)، ومس!لم ف!ي الح!ج، 1/78) أخرجه البخاري في الحيض، باب: تقضي الحائض المناس!ك كلھ!ا إH الط!واف: (8(

 ). 2/870باب: وجوه اNحرام: (
بعد خيبر، وماتت س!نة س!ت وثMث!ين،  �) صفية: بنت حي بن أخطب اNسرائيلية، أم المؤمنين تزوجھا النبي 9(

 ).  749وھو الصحيح (تقريب التھذيب:  وقيل: في خMفة معاوية،
)، ومس!!لم ف!!ي الح!!ج وج!!وب ط!!واف ال!!وداع: 2/189) أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الح!!ج الزي!!ارة ي!!وم النح!!ر: (10(

)2/963 .( 
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJxNK!�1אYدא�xא�%�אxNK!�1אYدא�xא�%�אxNK!�1אYدא�xא�%�אxNK!�1אYدא�xא�%�אxNK!�1אYدא�xא�%�אxNK!�1אYدא�xא�%�אxNK!�1אYدא�xא�%�אxNK!�1אYدא�xא�%�א����������������
: �لقولـــــه  )2(، خالفـــــا ألىب حنيفـــــة)1(وال جيـــــزئ الطـــــواف داخـــــل احلجـــــر

، فإذا ثبت أنه من البيت مل جيزئه أن يطـوف فيـه لقولـه )3("احلجر من البيت"
ه؛ وذلـــك يقتضـــي اســـتيفاء مجيعـــ ،)�mmmm¤��£��¢¤��£��¢¤��£��¢¤��£��¢llll)4تعـــاىل:
، )6(، وقـــد قـــال: "خـــذوا عـــين مناســـككم")5(طـــاف خـــارج احلجـــر �وألنـــه 

  واعتبارا بالطواف داخل البيت.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJx�$Sوא��xא�%�א�G$>���;X�6x�$Sوא��xא�%�א�G$>���;X�6x�$Sوא��xא�%�א�G$>���;X�6x�$Sوא��xא�%�א�G$>���;X�6x�$Sوא��xא�%�א�G$>���;X�6x�$Sوא��xא�%�א�G$>���;X�6x�$Sوא��xא�%�א�G$>���;X�6x�$Sوא��xא�%�א�G$>���;X�6����������������

إذا أمت الطــواف ركــع عنــد املقــام ركعتــني، ومهــا ُســّنة مؤكــدة إن تركهمــا أتــى 
لـركعتني إن قـدر، مث ما، فإن عاد إىل بلده فعليه دم، مث يسـتلم احلجـر بعـد ا

تــرى البيــت، فيكــرب ويهلــل ويــدعو مث ينحــدر ) 7(خيــرج إىل الصــفا واملــروة حــىت
ماشــيا حــىت ينتهــي إىل املــروة، فــإذا ظهــر عليهــا فعــل مثــل ذلــك حــىت يســتوي 
سبعة أشواط يبدأ بالصفا وخيتم باملروة، وذلك مثاين وقفـات أربـع علـى الصـفا 

  .)8(والسعيوأربع على املروة، فهذا صفة الطواف 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJxxא�%�א�G$>��+f5�6xxא�%�א�G$>��+f5�6xxא�%�א�G$>��+f5�6xxא�%�א�G$>��+f5�6xxא�%�א�G$>��+f5�6xxא�%�א�G$>��+f5�6xxא�%�א�G$>��+f5�6xxא�%�א�G$>��+f5�6����������������

، وعنــدنا )9(كــذلك فعــل  �وإمنــا قلنــا: إنــه إذا فــرغ مــن الطــواف ركــع؛ ألنــه 
، خالفــــــا للشــــــافعي يف قولــــــه: إمــــــا )10(أن الــــــركعتني ســــــنة مؤكــــــدة ال تــــــرتك

                                                

 ).  139)، الكافي (ص 1/313) انظر: المدونة: (1(
 ). 2/17)، تبيين الحقائق:) (1/185) انظر: مختصر القدوري: (2(
 ).  1/460، والحاكم: 5/90باس (انظر البيھقي: ) ھو من قول ابن ع3(
 . 29) سورة الحج، ا{ية: 4(
)، وقال صحيح اNسناد، وھذا تكملة ح!ديث اب!ن عب!اس الس!ابق، حي!ث ق!ال: الحج!ر 1/460) أخرجه الحاكم: (5(

 .  ""َو ليَطُوفُوا بِالبَْيِت الَعتِيقِ طاف من ورائه، قال هللا تعالى:  �من البيت؛ Gن رسول هللا 
 ) سبق تخريج الحديث.  6(
 ) حتى سقطت من (ق). 7(
-175)، الرسالة (ص 338-1/337)، التفريع: (314-1/312) في صفة الطواف والسعي، انظر: المدونة: (8(

177 .( 
 ) انظر: حديث جابر الذي سبق تخريجه. 9(
 ). 139)، الكافي (ص 176)، الرسالة (ص 1/337)، التفريع: (1/313) المدونة: (10(
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����m�m�m�m¹ ، لقوله تعاىل:)1(مستحبان وليستا بسنتني �̧�¶��µ��´¹��� �̧�¶��µ��´¹��� �̧�¶��µ��´¹��� �̧�¶��µ��´llll�
ملـــا فـــرغ مـــن الطـــواف تقـــدم إىل مقـــام  �هللا أنـــه ، فـــروى جـــابر بـــن عبـــد ا)2(

���mmmm¹ إبراهيم فقرأ: �̧�¶��µ��´¹��� �̧�¶��µ��´¹��� �̧�¶��µ��´¹��� �̧�¶��µ��´llll�)3( وصلى ركعتـني)وروي: )4 ،
، وهـذا يـدل علـى )5(طاف راكبا فلمـا فـرغ نـزل وصـلى خلـف املقـام" �"أنه 

تأكدمها ملا مل ُيصلهما علـى الراحلـة؛ وألن الطـواف بالبيـت مـن أركـان احلـج، 
ه ما هو واجب وجـوب سـنة كـالوقوف بعرفـة؛ ألن فوجب أن يكون من توابع
  من توابعه املبيت باملزدلفة.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJxxא�%�א�G$>��AgX�
$8�?>N0"�א��W���6د�xxא�%�א�G$>��AgX�
$8�?>N0"�א��W���6د�xxא�%�א�G$>��AgX�
$8�?>N0"�א��W���6د�xxא�%�א�G$>��AgX�
$8�?>N0"�א��W���6د�xxא�%�א�G$>��AgX�
$8�?>N0"�א��W���6د�xxא�%�א�G$>��AgX�
$8�?>N0"�א��W���6د�xxא�%�א�G$>��AgX�
$8�?>N0"�א��W���6د�xxא�%�א�G$>��AgX�
$8�?>N0"�א��W���6د�����������������
طـاف فرمـل  �وإمنا قلنا: إنه يعود إىل الركن فيستلمه ملا روى جـابر: "أنـه 

  .)6(لبيت"ثالثا ومشى أربعا، مث تقدم إىل مقام إبراهيم فركع، مث عاد إىل ا
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJxxא�%�א�n�����$S��8א*���ن�xxא�%�א�n�����$S��8א*���ن�xxא�%�א�n�����$S��8א*���ن�xxא�%�א�n�����$S��8א*���ن�xxא�%�א�n�����$S��8א*���ن�xxא�%�א�n�����$S��8א*���ن�xxא�%�א�n�����$S��8א*���ن�xxא�%�א�n�����$S��8א*���ن�����������������

 �وإمنــا قلنــا: إنــه يــأتى بالســعي عقيــب الطــواف والركــوع؛ ألن رســول اهللا 
  . )7(فعل ذلك وأتى به على الصفة اليت ذكرناها يف سياق وحديث جابر

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJx�a>���$S�6<�ن�א�x�a>���$S�6<�ن�א�x�a>���$S�6<�ن�א�x�a>���$S�6<�ن�א�x�a>���$S�6<�ن�א�x�a>���$S�6<�ن�א�x�a>���$S�6<�ن�א�x�a>���$S�6<�ن�א�����������������
حنيفـة يف قولـه: إنـه واجـب ، خالفـا ألىب )8(والسعي ركن ال ينوب عنه دم

سعى، وقـال: "اسـعوا فـإن اهللا كتـب  �؛ ألنه )9(وليس بركن فينوب عنه الدم
  ، ففيه أدلة: )10(عليكم السعي"

                                                

 )، وذلك في أحد قولي الشافعي، رحمه هللا. 1/230)، المھذب: (1/178) انظر: المدونة: (1(
 . 125) سورة البقرة، ا{ية: 2(
 . 125) سورة البقرة، ا{ية: 3(
 الذي إخراجه. �) انظر: حديث جابر في صفة حجه 4(
ومسلم في الحج، باب: ج!واز الط!واف  )،2/162) أخرجه البخاري في الحج، باب: استMم الركن بالمحجن: (5(

 ). 2/926على بعيره: (
 ) سبق تخريج حديث جابر. 6(
 ) انظر: حديث جابر الذي سبق. 7(
 ). 177)، الرسالة (ص 339-1/338) التفريع: (8(
 ). 1/209) مختصر القدوري: (9(
 ) سبق تخريج الحديث. 10(
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أحـــدها: أن فعلـــه علـــى الوجـــوب وقـــد أتـــى بـــه بيانـــا لقولـــه: "خـــذوا عـــىن 
. والثاين: قوله: "اسعوا"، وهذا أمر فهو على وجوبه. والثالث: )1(مناسككم"

علـى فرضـه؛  )2("فإن اهللا كتب عليكم السعي"، وهذا من أبلـغ مـا يـدلقوله: 
وألنه مشـي ذو عـدٍو سـبع كـالطواف؛ وألن كـل ركـن يف العمـرة، فإنـه ركـن يف 

  احلج كالطواف.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                

 ) سبق تخريج الحديث. 1(
 ) في (م): دليل.. 2(



526 

  
�8�Wذ<�2�4�Nل�א!��8�Wذ<�2�4�Nل�א!��8�Wذ<�2�4�Nل�א!��8�Wذ<�2�4�Nل�א!��8�Wذ<�2�4�Nل�א!��8�Wذ<�2�4�Nل�א!��8�Wذ<�2�4�Nل�א!��8�Wذ<�2�4�Nل�א!���������

  : )1(الطواف يف احلج ثالثة أطواف
طـواف الـوداع، ، وهـو )2(طواف القدوم، وطواف اإلفاضة، وطواف الصدر

والسعي واحد يـؤتى بـه عقيـب طـواف القـدوم إال أن يفـوت فيـؤتى بـه عقيـب 
طــــواف اإلفاضــــة، وطــــواف القــــدوم واجــــب وجــــوب الســــنة، وطــــواف الــــوداع 

  . )3(سنة
مــن غريهــا دون مــن ــا،  )4(وســنة طــواف القــدوم ملــن جــاء قادمــا إىل مكــة

رج إىل ِمـىن يـوم فإذا فرغ منه ومـن السـعي، فـإن كـان عليـه يف الوقـت فضـل خـ
، فصلى ا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجـر، مث مضـى منهـا )5(الرتوية

إىل عرفة وقطع التلبية ا بعد الزوال، فيجمع ا مع اإلمام الظهـر والعصـر مث 
الوقـــوف، حبيـــث يقـــف النـــاس، واالســـتحباب أن يكـــون راكبـــا، وبـــأي موضـــع 

تغـرب الشـمس، مث ميضـي إىل  ، ويقـف إىل أن)6(شـاء وقـف سـوى بطـن عرنـة
مزدلفة، (والبد من جزء من الليل، فإن فاته ذلك فقد فاتـه احلـج، وإن وقـف 
جزءا من الليـل مـن أولـه أو آخـره، فقـد أدرك احلـج وقـف ـارا أوال، فـإذا أتـى 

مجـــع ــا بـــني صـــاليت املغــرب والعشـــاء، مث يبيــت ـــا، أي موضـــع  )7(مزدلفــة)

                                                

 (م) و (ر): أطوافه.  ) في1(
 ). 195-75)، الرسالة (ص 347-1/337)، التفريع: (317-1/312) عن أعمال الحج انظر: المدونة: (2(
 ) في (م): مستحب. 3(
 ) إلى مكة: سقطت من (م). 4(
ر ) يوم التروية: ھو يوم قبل يوم عرفة، Gن الناس يتروون من مكة يوم التروية يتزودون قربا من الماء (غ!ر5(

 ). 177المقالة ص 
 واد يقع في الجھة الغربية من عرفة.  -بضم العين وفتح الراء والنون -) بطن عرنة6(
 ) ما بين قوسين سقط من (ق). 7(
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 يبيــت بــه، وحيــرك دابتــه يف املســري إذا انتهــى ، فإنــه ال)1(شــاء عــدا بطــن حمســر
إليه، مث ميكث ا حىت يصـلي الصـبح، فـإن مل يبـت فعليـه دم مث يـأيت املشـعر 
احلــرام فيقــف بــه ويــدعو، مث يــدفع قبــل طلــوع الشــمس إىل مــىن، ولإلمــام أن 

  النحر. )2(يقدم ضعفة أهله من مزدلفة إىل مىن ليلة
بة راكبا إن قدر فريميها وحدها، مث ينحـر وإذا جاء مىن بدأ برمي مجرة العق

هديا إن كان معه، مث حيلق أو يقصر واحلـالق أفضـل، وإن قـدم احلـالق علـى 
النحـــر أو النحـــر علـــى الرمـــي فـــال شـــيء عليـــه، وإن قـــدم احلـــالق علـــى الرمـــي 

  فعليه دم، مث يرجع إىل مكة فيطوف ويركع مث يعود إىل ِمىن.
إىل عرفة فيفعل ما وصفناه، وإذا طاف فيمضي على وجهه  )3(وأما املراهق

لإلفاضة سعى عقيبـه، وال دم عليـه لـرتك طـواف القـدوم وإن تركـه غـري املراهـق 
  فعليه دم.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJx�`g`�x4�6ن�א�%�אx�`g`�x4�6ن�א�%�אx�`g`�x4�6ن�א�%�אx�`g`�x4�6ن�א�%�אx�`g`�x4�6ن�א�%�אx�`g`�x4�6ن�א�%�אx�`g`�x4�6ن�א�%�אx�`g`�x4�6ن�א�%�א����������������

والســلف بعــده مل يــأتوا بزيــارة  �وإمنــا قلنــا: إن الطــواف ثالثــة؛ ألن النــيب 
  تعلق له بفروض احلج وال بسنته.على ذلك إال ما بينوا أنه تطوع مبتدأ ال 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJxxא�%�א�n�����$Sא�xxא�%�א�n�����$Sא�xxא�%�א�n�����$Sא�xxא�%�א�n�����$Sא�xxא�%�א�n�����$Sא�xxא�%�א�n�����$Sא�xxא�%�א�n�����$Sא�xxא�%�א�n�����$Sא�����������������
 �وإمنـــــا قلنـــــا: إنـــــه يســـــعى عقيـــــب طـــــواف القـــــدوم ملـــــا روينـــــاه مـــــن فعلـــــه 

، فــإن فاتــه ســعى عقيــب طــواف اإلفاضــة؛ ألن الســعي ال يكــون إال )4(لــذلك
  . )5(عقيب طواف، ولتقرر اإلمجاع على ذلك

                                                

 : وھو واد بين مزدلفة وعرفة. -بكسر السين المھملة -) بطن محسر1(
 ) في (م): قبل.2(
ل ب!الطواف أن يفوت!ه الوق!وف بعرف!ة قب!ل الفج!ر المراھق: ھو من قدم مك!ة ف!ي وق!ت ض!يق يخش!ى إن اش!تغ )3(

 ).141(انظر الكافي ص 
 الذي سبق تخريجه. �) كما جاء في حديث جابر في صفة حجه 4(
 ). 3/390)، المغنى: (8/67) انظر: المجموع: (5(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJxوم
�����������������R�+f5א�xא��
وم�R�+f5xא�xא��
وم�R�+f5xא�xא��
وم�R�+f5xא�xא��
وم�R�+f5xא�xא��
وم�R�+f5xא�xא��
وم�R�+f5xא�xא��
وم�R�+f5xא�xא��
 )1(إمنا قلنا: إن طـواف القـدوم مسـنون، ورمبـا عـرب عنـه أصـحابنا بالواجـبو 

، وألنــه شــرط يف ركــن مــن أركــان احلــج، وهــو )3(لــه �لفعلــه  )2(لشــدة تأكــده
  السعي، فكان من متأكد السنن.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJxMa.�"0وج�NpאxMa.�"0وج�NpאxMa.�"0وج�NpאxMa.�"0وج�NpאxMa.�"0وج�NpאxMa.�"0وج�NpאxMa.�"0وج�NpאxMa.�"0وج�Npא����������������
ملــا وإمنـا قلنــا: إنــه إذا فــرغ مـن الســعي خــرج إىل مــىن ليصـلي ــا يــوم الرتويــة 

  . )6(، وأنس)5(، وجابر)4(فعل ذلك، رواه ابن عباس �روي أن 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJx���DLא!�ج�א���%�)�ML.x���DLא!�ج�א���%�)�ML.x���DLא!�ج�א���%�)�ML.x���DLא!�ج�א���%�)�ML.x���DLא!�ج�א���%�)�ML.x���DLא!�ج�א���%�)�ML.x���DLא!�ج�א���%�)�ML.x���DLא!�ج�א���%�)�ML.����������������

، )7(وإمنــا قلنــا: إنــه يقطــع التلبيــة بعرفــة بعــد الــزوال، خالفــا للروايــة األخــرى
، وهي أنه يقطع عند مجرة العقبة، إلمجاع الصحابة عليـه، )8(وملن ذهب إليها

بكـــر وعمـــر وعثمـــان وعلـــي وابـــن عمـــر وعائشـــة وســـعد وروي ذلـــك عـــن أىب 
وذكــر مالــك أنــه إمجــاع أهــل دار  -)10(� - )9(وجــابر وابــن الــزبري وأم ســلمة

؛ وألن التلبية إجابة للنداء باحلج دعى إليه، فإذا انتهى إىل املوضع )11(اهلجرة
  الذي دعى إليه، فقد انتهى إىل غاية ما أمر به، فال معىن الستدامتها.

��������
                                                

م!ا ) قال صاحب مواھب الجليل: واعلم أن طواف القدوم من أفع!ال الح!ج الت!ي اختلف!ت عب!ارة أھ!ل الم!ذھب في1(
بينھم: فمنھم من يعبر عنھا بالوجوب، وبعض!ھم بالس!نة والتحقي!ق أنھ!ا واجب!ة ول!يس ب!ركن، ومم!ا أطل!ق علي!ه 

 ).   3/82ابن عرفة وابن عبد السMم وأصحاب المؤلف، اGبھري، وابن الجMب: (
 ) في (م): تأكيده.2(
 ) كما جاء في حديث جابر الذي سبق. 3(
)، والحديث في!ه إس!ماعيل 3/227ب: ما جاء في الخروج إلى ِمنى المقام بھا: () أخرجه الترمذي في الحج، با4(

 بن مسلم تكلموا فيه من قبل حفظه.
 ) سبق تخريجه.5(
 ).2/173) أخرجه البخاري في الحج، باب: أين يصلى الظھر يوم التروية: (6(
 ).142)، الكافي (ص 1/322انظر: التفريع: ( )7(
 ).3/430، المغنى: 1/235، المھذب: 7/178أي والشافعية والحنابلة (المحلى: ) ذھب إلى ذلك أصحاب الر8(
 ).329-1/328) انظر: في تخريج ھذه ا{ثار: الموطأ: (9(
 ) رضي هللا عنھم: سقطت من (م).10(
 ).328-1/327) انظر: الموطأ: (11(



529 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJx�ON$8�NF$وא��NCwא��Z8��2Q�6אx�ON$8�NF$وא��NCwא��Z8��2Q�6אx�ON$8�NF$وא��NCwא��Z8��2Q�6אx�ON$8�NF$وא��NCwא��Z8��2Q�6אx�ON$8�NF$وא��NCwא��Z8��2Q�6אx�ON$8�NF$وא��NCwא��Z8��2Q�6אx�ON$8�NF$وא��NCwא��Z8��2Q�6אx�ON$8�NF$وא��NCwא��Z8��2Q�6א����������������
 �وإمنــا قلنــا: إنــه جيمــع بعرفــة بــني الظهــر والعصــر ملــا روى جــابر أن النــيب 

  .)1(فعل ذلك
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77��������JJJJJJJJxAgFא���DL)�x�,א��xAgFא���DL)�x�,א��xAgFא���DL)�x�,א��xAgFא���DL)�x�,א��xAgFא���DL)�x�,א��xAgFא���DL)�x�,א��xAgFא���DL)�x�,א��xAgFא���DL)�x�,א������������������

وإمنــــا قلنــــا: إنــــه يتلــــو ذلــــك بــــالوقوف لــــورود الروايــــة بــــذلك مــــن حــــديث 
  . )3(، وغريه، ولنقل األمة إياه بالعمل)2(جابر

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJx��>א���ON$8�x�,א��x��>א���ON$8�x�,א��x��>א���ON$8�x�,א��x��>א���ON$8�x�,א��x��>א���ON$8�x�,א��x��>א���ON$8�x�,א��x��>א���ON$8�x�,א��x��>א���ON$8�x�,א��������
وقــــــف راكبــــــا علــــــى راحلتــــــه  �وإمنــــــا اســــــتحببنا أن يقــــــف راكبــــــا؛ ألنــــــه 

، وألن الركوب أعون على الوقوف وأمكن له يف الدعاء وأروح مـن )4(القصواء
  التعب.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJx�ON��?%8��������.��4�6�x�,א��x�ON��?%8��������.��4�6�x�,א��x�ON��?%8��������.��4�6�x�,א��x�ON��?%8��������.��4�6�x�,א��x�ON��?%8��������.��4�6�x�,א��x�ON��?%8��������.��4�6�x�,א��x�ON��?%8��������.��4�6�x�,א��x�ON��?%8��������.��4�6�x�,א��������

: "عرفـــة  � وإمنـــا قلنـــا: أن يقـــف أي موضـــع شـــاء ســـوى بطـــن عرفـــة لقولـــه
  . )5(كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفة"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJx�ON$8�x�,ز.?�א��x�ON$8�x�,ز.?�א��x�ON$8�x�,ز.?�א��x�ON$8�x�,ز.?�א��x�ON$8�x�,ز.?�א��x�ON$8�x�,ز.?�א��x�ON$8�x�,ز.?�א��x�ON$8�x�,ز.?�א��������
              ، وإمنـــــــا )6(كـــــــذلك فعـــــــل  �وإمنـــــــا قلنـــــــا: إنـــــــه يقـــــــف إىل الغـــــــروب؛ ألنـــــــه 

       إنـــه إن دفـــع قبـــل الغـــروب ومل يرجـــع فيقـــف جـــزءا مـــن الليـــل، فقـــد فاتـــه قلنـــا:
      )9(وجـــــــــابر )8(ا روى علـــــــــي، ملـــــــــ)7(احلــــــــج، خالفـــــــــا ألىب حنيفـــــــــة والشـــــــــافعي

                                                

 ) سبق تخريجه.1(
 سبق تخريجه. )2(
  ).3/408انظر: المغنى: ( )3(
 في حديث جابر الذي سبق تخريجه.كما جاء  )4(
)، واب!!ن ماج!!ه ف!!ي المناس!!ك، ب!!اب: المن!!زل 2/478أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي المناس!!ك، ب!!اب: الص!!Mة بجمب!!ع: () 5(

)، وق!!ال: حس!!ن 3/232)، والترم!!ذي ف!!ي الح!!ج، ب!!اب: م!!ا ج!!اء أن عرف!!ة كلھ!!ا موق!!ف: (2/1002(بعرف!!ات: 
 )، وغيرھم مع اختMف في ألفاظ الحديث.1/462( )، الحاكم:5/239)، والبيھقي: (5/82صحيح، وأحمد: (

 ) كما جاء في حديث جابر.6(
 ).1/233)، المھذب: (1/209) انظر: مختصر القدوري: (7(
)، واب!!ن ماج!!ه ف!!ي المناس!!ك، ب!!اب: الموق!!ف بعرف!!ة: 2/472أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي المناس!!ك، ب!!اب: الدفع!!ة م!!ن عرف!!ة: () 8(

 )، وقال: حدث حسن صحيح..3/232ما جاء أن عرفة كلھا موقف: ()، والترمذي في الحج، باب: 2/1001(
 ) سبق تخريج الحديث.9(
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دفــع حــني غابــت الشــمس، ففيــه دلــيالن: أحــدمها: فعلــه،  �أنــه  )1(وأســامة
واآلخر قوله: "خذوا عين مناسككم"، وروى عطاء عن ابن عباس عن النيب، 
قال: "مـن أدرك عرفـة قبـل الفجـر فقـد أدرك احلـج ومـن فاتـه عرفـة بليـل، فقـد 

جـــزءا مـــن الليـــل، وكـــان كـــالواقف قبـــل  ؛ وألنـــه مل يقـــف بعرفـــة)2(فاتـــه احلـــج"
  الزوال؛ وألن النهار لو كان وقتا للوقوف الستوى أوله وآخره كالليل.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJx�;د�B��/�U$وא��N�@א���gX�Z8��2Qאx�;د�B��/�U$وא��N�@א���gX�Z8��2Qאx�;د�B��/�U$وא��N�@א���gX�Z8��2Qאx�;د�B��/�U$وא��N�@א���gX�Z8��2Qאx�;د�B��/�U$وא��N�@א���gX�Z8��2Qאx�;د�B��/�U$وא��N�@א���gX�Z8��2Qאx�;د�B��/�U$وא��N�@א���gX�Z8��2Qאx�;د�B��/�U$وא��N�@א���gX�Z8��2Qא������
؛ ألن رســول )3(وإمنــا قلنــا: إنــه ميضــي إىل مزدلفــة فيجمــع ــا بــني العشــاءين

، وغريمهــا، وهــذا اجلمــع عنــدنا )5(، وأســامة)4(كــذلك فعــل، رواه جــابر  �اهللا 
ســنة مؤكـــدة، فـــإن صـــلى املغـــرب يف وقتهــا بعرفـــة، فقـــد تـــرك الســـنة واالختيـــار 

؛ وألمـــا صـــالتان ســـن )6(وجيزئـــه، خالفـــا ألىب حنيفـــة يف قولـــه: إنـــه ال جيزئـــه
اجلمــع بينهمــا يف وقــت إحــدامها، قلــم مينــع تــرك اجلمــع بينهمــا جوازمهــا أصــله 

  الظهر والعصر بعرفة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJx�;د�B��\��@�6אx�;د�B��\��@�6אx�;د�B��\��@�6אx�;د�B��\��@�6אx�;د�B��\��@�6אx�;د�B��\��@�6אx�;د�B��\��@�6אx�;د�B��\��@�6א������

، وإمنـا قلنـا: إنـه )7(كـذلك فعـل  �وإمنا قلنا: إنه يبيت ا؛ ألن رسـول اهللا 
: "مزدلفــة كلهــا موقــف �يبيــت أي موضــع شــاء منهــا إال بطــن حمســر لقولــه 

  . )8(وارتفعوا عن بطن حمسر
                                                

  ).2/473) أخرجه أبو داود في المناسك، باب: الدفعة من عرفة: (1(
أسامـة بن يزيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، اGمير، أبو محمد، وأب!و زي!د، ص!حابي مش!ھور، م!ات س!نة أرب!ـع 

 ).98سبعين بالمدينة (تقريب التھذيب ص وخمسين وھو ابن خمس و
)، والنسائي في الحج، باب: فيمن لن يدرك 2/485) أخرجه أبو داود في المناسك، باب: من لم يدرك عرفة: (2(

)، والترم!ذي ف!ي الح!ج، 2/1003)، وابن ماجه في الحج، باب: من أتى عرف!ة قب!ل الجم!ع: (5/214الصبح: (
)، وق!!!ال: ص!!!حيح 1/64)، والح!!!اكم: (4/335)، وأحم!!!د: (3/237ع: (ب!!!اب: م!!!ا ج!!!اء م!!!ن أدرك اNم!!!ام بجم!!!

 اNسناد، من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. 
 ) أي: بين صMتي المغرب والعشاء.3(
 ) سبق تخريج الحديثين.  4(
  سبق تخريج الحديثين.   )5(
 ). 1/190)، مختصر القدوري: (65) انظر: مختصر الطحاوي (ص 6(
 .�في حديث جابر في صفة حجه ) كما جاء 7(
 ) سبق تخريج الحديث جابر.8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJx�;د�B��\��@א�+f5x�;د�B��\��@א�+f5x�;د�B��\��@א�+f5x�;د�B��\��@א�+f5x�;د�B��\��@א�+f5x�;د�B��\��@א�+f5x�;د�B��\��@א�+f5x�;د�B��\��@א�+f5������
، خالفـا ألىب حنيفـة )1(لـدمواملبيت يف مزدلفة سنة جيب برتكهـا بغـري عـذر ا

بـــات ـــا ومل يـــرخص يف تـــرك ذلـــك إال  �؛ وألنـــه )2(يف قولـــه: ال شـــيء فيـــه
  ، فوجب كونه مسنونا.)3(للضعفاء ورعاة اإلبل

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJx��;�*א�
aאم��N!א�N$U@�8�x�,א��x��;�*א�
aאم��N!א�N$U@�8�x�,א��x��;�*א�
aאم��N!א�N$U@�8�x�,א��x��;�*א�
aאم��N!א�N$U@�8�x�,א��x��;�*א�
aאم��N!א�N$U@�8�x�,א��x��;�*א�
aאم��N!א�N$U@�8�x�,א��x��;�*א�
aאم��N!א�N$U@�8�x�,א��x��;�*א�
aאم��N!א�N$U@�8�x�,א��������
فيـدعوا، مث يـدفع عنـد اإلسـفار لقولـه  )4(وإمنا قلنا: إنه يقف باملشـعر احلـرام

 حـــــــــــــديث ويف ،)mmmm����t�����s��r��q��pt�����s��r��q��pt�����s��r��q��pt�����s��r��q��pllll�)5 تعـــــــــــــاىل:
صــلى الصــبح مث ركــب حـىت أتــى املشــعر الــرام، فرقــى واســتقبل  �جـابر: "أنــه 

القبلــة فحمــد اهللا وكــربه وهللــه، ومل يــزل واقفــا حــىت أســفر جــدا، مث دفــع قبــل 
، ويف حــديث آخــر أنــه قــال: "كــان أهــل الشــرك يــدفعون )6(طلــوع الشــمس"

س اجلبــال، وإمنــا نــدفع قبــل طلوعهــا هــدينا بعــد طلوعهــا حيــث تعــتم ــا رؤو 
  .)7(خمالف هدى أهل الشرك واألوثان"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJx�;د�B.�?.��;$:א���Oد�+)
���6x�;د�B.�?.��;$:א���Oد�+)
���6x�;د�B.�?.��;$:א���Oد�+)
���6x�;د�B.�?.��;$:א���Oد�+)
���6x�;د�B.�?.��;$:א���Oد�+)
���6x�;د�B.�?.��;$:א���Oد�+)
���6x�;د�B.�?.��;$:א���Oد�+)
���6x�;د�B.�?.��;$:א���Oد�+)
���6������
يف  �وإمنا أجزنا لإلمام تقدمي ضعفة أهلـه، وكـذلك رعـاة اإلبـل إلرخاصـه 

؛ وألن فيه رفقا ـم وختفيفـا عـنهم، وقـال بعـض أصـحابنا: حيتمـل أن )8(ذلك
  إلرخاص بشرط الدم، والظاهر خالفه.يكون هذا ا

                                                

 ).144-143)، الكافي (ص 178)، الرسالة: (ص 1/342) انظر: التفريع: (1(
 )، وفيه: من ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم.1/210انظر: مختصر الطحاوي: ( )2(
ومسلم في الحج، باب: استحباب تق!ديم  )،2/177) أخرجه البخاري في الحج، باب: من قدم ضعفة أھل بليل: (3(

 ).2/941دفع الضعفة: (
 ) المشعر الحرام: ھو جبل بالمزدلفة سمى بذلك؛ Gن الجاھلية كانت تشعر ھداياه فيه.4(
 .198) سورة البقرة، أ{ية: 5(
 ) سبق تخريج الحديث.6(
ص!حيح عل!ى ش!رط الش!يخين  )، وق!ال: ح!ديث1/461)، والحاكم ف!ي المس!تدرك: (5/125) أخرجه البيھقي: (7(

وبلف!!ظ قري!!ب من!!ه أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الح!!ج، ب!!اب: مت!!ى ي!!دفع م!!ن الجم!!ع  ).3/66(انظ!!ر نص!!ب الراي!!ة: 
 �)، بلف!ظ: أن "المش!ركين ك!!انوا H يفيض!ون حت!ى تطل!!ع الش!مس ويقول!ون: أش!!رق ثبي!ر، وأن النب!!ي 2/179(

 خالفھم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس".
 قريبا.) سبق تخريج الحديث ت8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJx���$א��AN���.�x���$א��AN���.�x���$א��AN���.�x���$א��AN���.�x���$א��AN���.�x���$א��AN���.�x���$א��AN���.�x���$א��AN���.�������
دفــع  �وإمنــا قلنــا: إنــه يــأتى مــىن فريمــي مجــرة العقبــة، ملــا روى جــابر: "أنــه 

 )1(مــن مزدلفــة فــذكر ... إىل أن قــال: حــىت أتــى اجلمــرة عنــد الشــجرة فرماهــا
بســـــــبع حصـــــــيات يكـــــــرب مـــــــع كـــــــل حصـــــــاة، وكـــــــل حصـــــــاة منهـــــــا كحصـــــــاة 

  .)3(")2(اخلذف
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717JJJJJJJJxAN2Qא�M.N��?)4�?.xAN2Qא�M.N��?)4�?.xAN2Qא�M.N��?)4�?.xAN2Qא�M.N��?)4�?.xAN2Qא�M.N��?)4�?.xAN2Qא�M.N��?)4�?.xAN2Qא�M.N��?)4�?.xAN2Qא�M.N��?)4�?.������

واملستحب أن يرميها من بطن الوادي، وال يرميهـا مـن فوقهـا، ملـا روي عـن 
: أنه رمى اجلمرة من بطن الوادي مث قال: "والـذي -� –عمر بن اخلطاب 

روي عــن عبــد  )4(�أنزلــت عليــه ســورة البقــرة لقــد رأيتــه يرمــي بــبطن الــوادي 
  .   )6(حنوه )5(اهللا بن مسعود
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJx�
�������N´�6א>
��N´�6xא>
��N´�6xא>
��N´�6xא>
��N´�6xא>
��N´�6xא>
��N´�6xא>
��N´�6xא>

كــذلك   �وإمنـا قلنـا: ينحـر هـديا إن كـان معـه بعـد الرمـي؛ ألن رسـول اهللا 
  .)7(فعل رمى اجلمرة مث حنر البدن

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1919JJJJJJJJxא*¡�م�
������א!gق�$8
�א*¡�مxא!gق�$8
�א*¡�مxא!gق�$8
�א*¡�مxא!gق�$8
�א*¡�مxא!gق�$8
�א*¡�مxא!gق�$8
�א*¡�مxא!gق�$8
�א*¡�مxא!gق�$8
حلـــق بعـــد أن حنـــر، رواه ابـــن  �وإمنـــا قلنـــا: إنـــه إذا أمت حلـــق رأســـه؛ ألنـــه 

ى بنســكه فنحــره مث دعــا احلــالق اجلمــرة أتــ �عبــاس قــال ملــا رمــى رســول اهللا 
  .)8(فقال:"ابدأ بالشق األمين"

                                                

 ) في (م): فرمي.1(
 ). 165) حصى الخذف: الحصى الصغير، والخذف: الرمي بطرف اNبھام والسبابة (المصباح المنير ص 2(
 .�) انظر: حديث جابر في صفة حجه 3(
)، ومس!لم ف!ي الح!ج، ب!اب: رم!ي 2/193) أخرجه البخاري في الحج، باب: رم!ي الجم!ار م!ن بط!ن ال!وادي: (4(

 ).2/943طن الوادي: (جمرة العقبة من ب
 ) ابن مسعود: سقطت من (م).5(
 ).2/193) أخرجه البخاري في الحج، باب: رمي الجمار من بطن الوادي (6(
 ) كما جاء في حديث جابر.7(
)، والبخ!اري 2/947) أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي، ث!م ينح!ر، ث!م يحل!ق: (8(

 ).1/50ماء الذي يغسل به شعر اNنسان: (في الوضوء، باب: ال
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2020JJJJJJJJxقg!�6אxقg!�6אxقg!�6אxقg!�6אxقg!�6אxقg!�6אxقg!�6אxقg!�6א������
احلــالق نســك يثــاب فاعلـــه، خالفــا ألحـــد قــويل الشافعـــي: أنــه مبــاح بعــد 

¨��©�����m�m�m�m��®��¬��«��ª���©��¨��®��¬��«��ª���©��¨��®��¬��«��ª���©��¨��®��¬��«��ªلقولــــه تعـــــاىل: )1(حظــــر ولــــيس بنســـــك
�́��³���²��±��°��̄�́��³���²��±��°��̄�́��³���²��±��°��̄�́��³���²��±��°��̄llll)2( فوعدهم بدخوهلم على ،

: "رحـم �م ـا، فـدل علـى تعلـق الفضـيلة ـا، وقولـه هذه الصفة ممتنـا علـيه
 )3(اهللا احمللقـــني ثـــالث"، قيـــل: واملقصـــرين يـــا رســـول اهللا؟ قـــال: "واملقصــــرين"

وهذه املبالغـة بتكـرار الـدعاء، فـدل علـى الفضـيلة، وقولـه: "لـيس علـى النسـاء 
    وال خمالف هلما. )5(؛ وألنه قول عمر وابنه)4(حالق وإمنا عليهن التقصري"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2121JJJJJJJJxNEaא��MDق��g!4و�א��.Nא��MD��NEaא��+)
���6xNEaא��MDق��g!4و�א��.Nא��MD��NEaא��+)
���6xNEaא��MDق��g!4و�א��.Nא��MD��NEaא��+)
���6xNEaא��MDق��g!4و�א��.Nא��MD��NEaא��+)
���6xNEaא��MDق��g!4و�א��.Nא��MD��NEaא��+)
���6xNEaא��MDق��g!4و�א��.Nא��MD��NEaא��+)
���6xNEaא��MDق��g!4و�א��.Nא��MD��NEaא��+)
���6xNEaא��MDق��g!4و�א��.Nא��MD��NEaא��+)
���6������
وإمنــا قلنــا: إنــه إن قــدم النحــر علــى الرمــي، أو احلــالق علــى النحــر جــاز ملــا 

جــاءه رجــل فقــال: يــا رســول اهللا، مل أشــعر،  �روى عبــد اهللا بــن عمــر: أنــه 
فحلقت قبل أن أذبح فقال: "اذبح وال حـرج"، وجـاءه آخـر فقـال: يـا رسـول 

  . )6(اهللا، مل أشعر، حنرت قبل أن أرمي، فقال: "ارم وال حرج"
��������
��������
��������
��������

                                                

 ).1538) انظر: المجموع: (1(
 .27) سورة الفتح، ا{ية: 2(
)، ومسلم ف!ي الح!ج، ب!اب: تفض!يل 2/188) أخرجه البخاري في الحج، باب: الحلق والتقصير عند اNحMل: (3(

 ).2/945الحلق على التقصير: (
)، والطبران!!ي 2/280)، وال!!دارقطني: (2/502والتقص!!ير: ( ) أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي المناس!!ك، ب!!اب: الحل!!ق4(

إسناده حسن، وق!واه أب!و ح!اتم ف!ي العل!ل، والبخ!اري ف!ي الت!اريخ، وأعل!ه اب!ن القط!ان، ورد علي!ه اب!ن الم!واق، 
 ).2/261فأصاب (تلخيص الحبير: 

 ).397-1/396) انظر: الموطأ: (5(
)، ومسلم في الح!ج، ب!اب: م!ن حل!ق 2/190ة عند الجمرة: () أخرجه البخاري في الحج، باب: الفتيا على الداب6(

 ).2/948قبل النحر: (
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2222JJJJJJJJx�.N�1א��,��D5�?2�Ox�.N�1א��,��D5�?2�Ox�.N�1א��,��D5�?2�Ox�.N�1א��,��D5�?2�Ox�.N�1א��,��D5�?2�Ox�.N�1א��,��D5�?2�Ox�.N�1א��,��D5�?2�Ox�.N�1א��,��D5�?2�O������
 –، لقولــه )2(، خالفــا للشــافعي)1(وإمنــا قلنــا: إنــه حلــق قبــل الرمــي فعليــه دم

����m�m�m�mµ:-عز وجل �́���³��²���±��°��̄µ�� �́���³��²���±��°��̄µ�� �́���³��²���±��°��̄µ�� �́���³��²���±��°��̄�l�l�l�l)3( رمى مث حنر  �؛ وألنه
  . )5(مل يتحلل منه فأشبه قبل النحر؛ وألنه حلق يف إحرام منعقد )4(مث حلق
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2323JJJJJJJJx�D!א���D:O4�6x�D!א���D:O4�6x�D!א���D:O4�6x�D!א���D:O4�6x�D!א���D:O4�6x�D!א���D:O4�6x�D!א���D:O4�6x�D!א���D:O4�6������

، وسنة )7(، واخلرب)6(وإن شاء حلق وإن شاء قصر، واحلالق أفضل للظاهر
: "لــــيس علــــى النســــاء حــــالق وإمنــــا علــــى النســــاء �النســــاء التقصــــري لقولــــه 

ن ؛ وألنه شـهرة فـيهن، والسـنة إيعـاب الـرأس وأكثـره، ملـا روي: "مـ)8(التقصري"
، )10(، واملعىن فيـه تعـذر االسـتيفاء مـع العقـص)9(عقص أو لبد فعليه احلالق"

  ؛ وألنه حكم تعلق بالرأس يف الشرع عبادة كاملسح.)11(والتلبيد
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2424JJJJJJJJx���O*�6אx���O*�6אx���O*�6אx���O*�6אx���O*�6אx���O*�6אx���O*�6אx���O*�6א������

إىل مــىن لقولــه  )12(وإمنـا قلنــا: إنـه فعــل ذلــك عـاد إىل مكــة فأفــاض، مث عـاد
ن ؛ وأل)mmmme���d��c��b��a��`e���d��c��b��a��`e���d��c��b��a��`e���d��c��b��a��`llll)13 :-عـــــــــــز وجـــــــــــل –

حنـــــر مث ركـــــب فأفـــــاض إىل  �كـــــذلك فعـــــل، روى جـــــابر أن   �رســـــول اهللا 

                                                

 ).1/343) انظر: التفريع: (1(
 ).2/215) انظر: اGم: (2(
 .196) سورة البقرة، ا{ية: 3(
 ) كما جاء في حديث ابن عباس الذي سبق قريبا.4(
 ) في (ق): فأشبه أن يحلق بعد الفجر.5(
 ."َو tَ تَْحلِقُوا"، وقوله: "ُمَحلِّقِيَن ُرُءوِسُكم" ) الظاھر قوله تعالى:6(
 للمحلقين ثMثا وللمقصرين مرة.  �) الحديث الذي سبق والذي دعا فيه 7(
 ) سبق تخريج الحديث.8(
 ).5/135) موقوف على عمر بن الخطاب أخرجه البيھقي: (9(
 ).122لمنير ص ) العقص ھو أن يلوى الشعر ويدخل أطرافه في أصوله (المصباح ا10(
 ).419) التلبيد: ھو أن يجعل في الرأس لزوقا من صمغ ونحوه ليتلبد أي: يتلصق فM يقمل (المغرب ص 11(
 ) في (ق): دعي.12(
 .199) سورة البقرة، ا{ية: 13(
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: -رضــي اهللا عنهــا –، ويف حــديث عائشــة )2(، وصــلى مبكــة الظهــر)1(البيــت
  .)3("مث رجع إىل ِمىن فمكث ا ليايل أيام التشريق"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2525JJJJJJJJxوم
������4�6ن�א@Nא���(����Rא�xא��
وم4�6xن�א@Nא���(����Rא�xא��
وم4�6xن�א@Nא���(����Rא�xא��
وم4�6xن�א@Nא���(����Rא�xא��
وم4�6xن�א@Nא���(����Rא�xא��
وم4�6xن�א@Nא���(����Rא�xא��
وم4�6xن�א@Nא���(����Rא�xא��
وم4�6xن�א@Nא���(����Rא�xא��
ك طـواف القـدر؛ ألن ذلـك عـذر وإمنا قلنا: إن املراَهق ميضي إىل عرفة ويـرت 

يسوغ له تركه مىت تشاغل به خاف فوات احلج وال دم عليه؛ ألن تـرك السـنة 
  مع العذر جائز، ويف تركه لغري عذر الدم اعتبارا بسائر السنن املؤكدة.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2626JJJJJJJJx��2Q��6.��אx��2Q��6.��אx��2Q��6.��אx��2Q��6.��אx��2Q��6.��אx��2Q��6.��אx��2Q��6.��אx��2Q��6.��א������
ســبعون حصــاة  )4(مجلــة مــا يرمــى مــن حصــى اجلمــار يــوم النحــر وأيــام ِمــىن

العقبــــة يــــوم النحــــر بســــبع، ويف أيــــام مــــىن كــــل يــــوم يرمــــى الــــثالث  منهــــا مجــــرة
بإحدى وعشرين حصاة كل مجرة بسبع، هذا ملن مل يتعجل فـإذا تعجـل رمـى 

  تسعا وأربعني، وسقط عنه رمي اليوم اآلخر وهو إحدى وعشرين حصاة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2727JJJJJJJJx�)NUL4���2(�م�א�Qא��.N��ML.x�)NUL4���2(�م�א�Qא��.N��ML.x�)NUL4���2(�م�א�Qא��.N��ML.x�)NUL4���2(�م�א�Qא��.N��ML.x�)NUL4���2(�م�א�Qא��.N��ML.x�)NUL4���2(�م�א�Qא��.N��ML.x�)NUL4���2(�م�א�Qא��.N��ML.x�)NUL4���2(�م�א�Qא��.N��ML.������

، خالفـا ألىب حنيفـة يف إجازتـه )5(والوال يرمى اجلمار أيـام مـىن إال بعـد الـز 
يرمي  �ملا روى جابر قال: "رأيت رسول اهللا  )6(ذلك يف ثالث أيام التشريق

، ورواه ابـــــن )7(يـــــوم النحـــــر ضـــــحي، فأمـــــا بعـــــد ذلـــــك فبعـــــد زوال الشـــــمس"
  ، واعتبارا باليوم األول والثاين. )9(، وعائشة)8(عباس

                                                

 ) في (م): للبيت.1(
 ) سبق تخريج الحديث.2(
)، والح!!اكم: 5/148)، والبيھق!!ي: (2/490) أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي المناس!!ك، ب!!اب: يبي!!ت بمك!!ة لي!!الي من!!ى: (3(

 ).3/84)، وقال: صحيح على شرط مسلم، وحسنه المنذري (نصب الراية: 1/477(
 ) في (م): أيام التشريق.4(
 ).179)، الرسالة (ص 1/344)، التفريع: (325-1/324) انظر: المدونة: (5(
 ).1/193) انظر: مختصر القدوري: (6(
 ) سبق تخريج الحديث.7(
 )، وقال: حديث حسن.3/243رجه الترمذي في الحج، باب: ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس: (أخ )8(
 ) سبق تخريج حديث عائشة رضي هللا عنھا قريبا.9(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2828JJJJJJJJ)4א<���و��NEaم�א��)��.Nא����ELא<���و4(א���NEaم�א��)��.Nא����ELא<���و4(א���NEaم�א��)��.Nא����ELא<���و4(א���NEaم�א��)��.Nא����ELא<���و4(א���NEaم�א��)��.Nא����ELא<���و4(א���NEaم�א��)��.Nא����ELא<���و4(א���NEaم�א��)��.Nא����ELא<���و4(א���NEaم�א��)��.Nא����ELم�م�م�م�م�م�م�مא����������x��d�.�Ma.x��d�.�Ma.x��d�.�Ma.x��d�.�Ma.x��d�.�Ma.x��d�.�Ma.x��d�.�Ma.x��d�.�Ma.������
كـــذلك   �املســـتحب أن يرمـــي يـــوم النحـــر راكبـــا وأيـــام مـــىن ماشـــيا؛ ألنـــه 

، وال يقـــف عنــد مجـــرة العقبــة ويقـــف عنــد األوىل والثانيـــة، وكـــذلك يف )1(فعــل
  .)5(، وابنه)4(، وروي عن عمر)3(، وعبد اهللا بن عمر)2(حديث عائشة
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2929JJJJJJJJxA
�������.��א�S����.���وא5
�xA.��א�S����.���وא5
�xA.��א�S����.���وא5
�xA.��א�S����.���وא5
�xA.��א�S����.���وא5
�xA.��א�S����.���وא5
�xA.��א�S����.���وא5
�xA.��א�S����.���وא5

 �؛ ألنــه )7(، خالفــا ألىب حنيفــة)6(الســبع رميــة واحــدةوال جيزئــه أن يرمــي 
  رماها سبع رميات؛ وألن املستحق عليه أعداد الرمي به.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3030JJJJJJJJx1�K$Lא���;Xx1�K$Lא���;Xx1�K$Lא���;Xx1�K$Lא���;Xx1�K$Lא���;Xx1�K$Lא���;Xx1�K$Lא���;Xx1�K$Lא���;X������
صــفة التعجيــل أن ينفــر ثالــث النحــر بعــد رميــه مــا مل تغــب الشــمس، فــإذا 

�m�m�m�m���J��I��H���J��I��H���J��I��H���J��I��H:)8(فعـل ذلـك سـقط عنـه رمــي الغـد، واألصـل فيـه قولـه تعــاىل
�M��L��K�M��L��K�M��L��K�M��L��K����������������S�����R��Q���P��O��NS�����R��Q���P��O��NS�����R��Q���P��O��NS�����R��Q���P��O��N llll�)9( ــــــه ــــــه  �؛ وألن رخــــــص في

ــــة يرمــــون يــــوم النحــــر، مث يرمــــون الغــــد ليــــومني، مث  )10(لرعــــاة اإلبــــل يف البيتوت
، فــــإن غابــــت الشــــمس عليــــه قبــــل أن ينفــــر لزمــــه املبيــــت لــــدخول )11(ينفــــرون

  الوقت الذي ينفر عنه. 

                                                

رمى الجمرة يوم النحر راكبا" أخرجه الترمذي في الح!ج، ب!اب: م!ا  �كما في حديث ابن عباس: "أن النبي ) 1(
ك!ان إذا  �)، وقال: حديث حسن، وروى عن ابن عمر أن النب!ي 3/233: (جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا

)، وق!!ال: 245-3/244رم!!ى الجم!!ار مش!!ى إليھ!!ا ذاھب!!ا وراجع!!ا، أخرج!!ه الترم!!ذي ف!!ي نف!!س الكت!!اب والب!!اب (
 حديث حسن صحيح.

 ) حديث عائشة: سبق تخريجه قريبا.2(
 ).2/194يا والوسطى: () أخرجه البخاري في الحج، باب: رفع اليدين عند جمرة الدن3(
 ).1/406) أثر عمر أخرجه مالك في الموطأ: (4(
 ).1/407) أثر ابن عمر أخرجه  مالك في الموطأ: (5(
 ).1/344)، التفريع: (1/325) انظر: المدونة: (6(
 ).3/1168)، بدائع الصنائع: (4/67) انظر: المبسوط: (7(
 ) في (م): عز وجل..8(
 ..203) سورة البقرة، ا{ية: 9(
)، ومس!لم ف!ي الح!ج، ب!اب: وج!وب المبي!ت بمن!ى: 2/167أخرجه البخاري في الحج، باب: س!قاية الح!اج: () 10(

)2/953(. 
 ) في (م) و (ر) ثم يرمون يوم النفر.11(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3131JJJJJJJJxא��دאع�xא�R�+f5xא��دאع�xא�R�+f5xא��دאع�xא�R�+f5xא��دאع�xא�R�+f5xא��دאع�xא�R�+f5xא��دאع�xא�R�+f5xא��دאع�xא�R�+f5xא��دאع�xא�R�+f5��������
ال ينفـرن أحـدكم حـىت يكـون آخــر : "�لقولـه  )1(طـواف الـوداع مسـتحب

  وغريه. )3(، وروي عن عمر)2(عهده الطواف بالبيت"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3232JJJJJJJJxא��دאع�xא�R��Vم�و
�xא��دאع�xא�R��Vم�و
�xא��دאع�xא�R��Vم�و
�xא��دאع�xא�R��Vم�و
�xא��دאع�xא�R��Vم�و
�xא��دאع�xא�R��Vم�و
�xא��دאع�xא�R��Vم�و
�xא��دאع�xא�R��Vم�و
�������

يف حــــــديث صــــــفية:  �، لقولــــــه )4(ولــــــيس بواجــــــب، خالفــــــا ألىب حنيفــــــة
، قــالوا: إــا قــد أفاضــت، قــال: فــال إذن، فلــو كــان واجبــا )5("أحابســتنا هــي"

ة؛ وألنــــه طــــواف يفعــــل خــــارج اإلحــــرام  لكــــان يقــــف عليهــــا كطــــواف اإلفاضــــ
  كالتطوع.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3333JJJJJJJJxא��دאع�xא�R���8م�
������_���nא�
م��R���8א�xא��دאع�n��_xא�
م��R���8א�xא��دאع�n��_xא�
م��R���8א�xא��دאع�n��_xא�
م��R���8א�xא��دאع�n��_xא�
م��R���8א�xא��دאع�n��_xא�
م��R���8א�xא��دאع�n��_xא�
م��R���8א�xא��دאع�n��_xא�

؛ ألن احلـائض ترتكـه وال دم عليـه؛ )6(وال جيب الدم برتكه، خالفـا للشـافعي
  وألنه طواف خارج اإلحرام كالتطوع.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3434JJJJJJJJx؟�f��Z2��2Dא��دאع���xא�Rع�NU)�1�x؟�f��Z2��2Dא��دאع���xא�Rع�NU)�1�x؟�f��Z2��2Dא��دאع���xא�Rع�NU)�1�x؟�f��Z2��2Dא��دאع���xא�Rع�NU)�1�x؟�f��Z2��2Dא��دאع���xא�Rع�NU)�1�x؟�f��Z2��2Dא��دאع���xא�Rع�NU)�1�x؟�f��Z2��2Dא��دאع���xא�Rع�NU)�1�x؟�f��Z2��2Dא��دאع���xא�Rع�NU)�1�������
مفارقـــة املوضـــع،  –ن الـــوداع يقتضـــي ولـــيس مبســـنون للمقيمـــني مبكـــة؛ أل

قـــال: "ال  -� –وذلـــك ال يوجـــد يف أهـــل مكـــة، وألن عمـــر بـــن اخلطـــاب 
، فخاطـب بـذلك )7(يصدرن أحدكم حىت يكون آخر عهـده الطـواف بالبيـت

  من يريد االنصراف.
  
  

                                                

 ).179)، الرسالة (ص 1/356)، التفريع: (1/370) انظر: الموطأ: (1(
ف!!!ي الح!!!ج، ب!!!اب: وج!!!وب ط!!!واف ال!!!وداع:  )، ومس!!!لم2/195) أخرج!!!ه ف!!!ي الح!!!ج، ب!!!اب: ط!!!واف ال!!!وداع: (2(

)2/963.( 
 ).1/369والذي أخرجه مالك في الموطأ: ( -� –) سوف يأتي ذكر أثر عمر بن الخطاب 3(
 ).194-1/193، مختصر القدوري: (966) انظر: مختصر الطحاوي (ص 4(
 ) سبق تخريج الحديث.5(
 ).88)، اNقناع: (ص 181-2/180) انظر: اGم: (6(
 خريج ھذا اGثر قريبا.) سبق ت7(
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��F5*�6א�W�8��F5*�6א�W�8��F5*�6א�W�8��F5*�6א�W�8��F5*�6א�W�8��F5*�6א�W�8��F5*�6א�W�8��F5*�6א�W�8��������

، وينحـر هـديا إن كـان معـه، وينصـرف )2(بعـذر فلـه التحلـل )1(ومن أحصـر
 �، "ألن النيب )3(عليه سواء كان حاجا أو معتمرا يف احلرم، وغريه وال هدي

  .)4(فعل ذلك يوم احلديبية؛ حتلل وحنر وانصرف"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJxو
$8�NF~א�MD���
��_xو
$8�NF~א�MD���
��_xو
$8�NF~א�MD���
��_xو
$8�NF~א�MD���
��_xو
$8�NF~א�MD���
��_xو
$8�NF~א�MD���
��_xو
$8�NF~א�MD���
��_xو
$8�NF~א�MD���
��_��������

،ألنـه حتلـل )6(، خالفـا ألىب حنيفـة والشـافعي)5(وال هدي عليه ألجل حتللـه
يلزمـه فيـه هـدي  مأذون له فيه غري منسوب إىل تفريط وال إدخال نقص، فلـم

اعتبــارا بــه إذا أكمـــل حجــه، وألنـــه ملــا خفــف بإجـــازة التحلــل مـــن إحــرام قـــد 
  عقده كان بأن خيفف عنه من إجياب هدى أويل.

��z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJxM:�)�_و�
$8�NF~אxM:�)�_و�
$8�NF~אxM:�)�_و�
$8�NF~אxM:�)�_و�
$8�NF~אxM:�)�_و�
$8�NF~אxM:�)�_و�
$8�NF~אxM:�)�_و�
$8�NF~אxM:�)�_و�
$8�NF~א��������
؛ ألنـــه ممنـــوع عـــن )8(، خالفـــا ألىب حنيفـــة)7(وال قضـــاء عليـــه ملـــا حتلـــل منـــه

مـه قضـاء أصـله إحـرام العبـد بغـري الوصول إىل فعل املناسـك بيـد غالبـة فلـم يلز 
إذن سيده، واملرأة بغري إذن زوجها على الصحيح من املذهب، وال يلـزم عليـه 
للضرورة؛ ألن ما يلزمه ليس بقضـاء، بـل هـو الواجـب عليـه يف األصـل، وألنـه 

                                                

) في (م): حصر، واNحصار في اللغ!ة: المن!ع، وف!ي اHص!طMح: ھ!و الممن!وع م!ن الح!ج ب!أي ن!وع امتن!ع إم!ا 1(
 ).5/433بمرض أو بعدو أو بخطأ في العدد أو بغير ذلك (انظر بداية المجتھد: 

 ) في (م): التحليل.2(
 ).160)، الكافي (ص 352-1/351ع: ()، التفري361-1/360) في اNحصار انظر: الموطأ: (3(
)، ومس!لم ف!ي الح!ج، ب!اب: ج!واز 2/207) أخرجه البخاري في الحج، ب!اب: النح!ر قب!ل الحل!ق ف!ي الحص!ر: (4(

 ).2/903التحلل باNحصار: (
 ).H161بن عبد البر (ص  –)، الكافي في فقه أھل المدينة 1/351) انظر: التفريع: (5(
 ).2/218)، اGم: (71) انظر: مختصر الطحاوي (ص 6(
 ).1/351)، التفريع: (1/360) انظر: الموطأ: (7(
 ).219-1/128)، مختصر القدوري: (71) مختصر الطحاوي (ص 8(
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حتلــل هــو وأصــحابه ومل يــأمر أحــدا مــنهم بالقضــاء، وال روي عــنهم أــم  �
  قضوا. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJN2$8�1�DELא�N2$8�1�DELא�N2$8�1�DELא�N2$8�1�DELא�N2$8�1�DELא�N2$8�1�DELא�N2$8�1�DELא�N2$8�1�DELא�xc�´ض�وN��NF54�?@�Axc�´ض�وN��NF54�?@�Axc�´ض�وN��NF54�?@�Axc�´ض�وN��NF54�?@�Axc�´ض�وN��NF54�?@�Axc�´ض�وN��NF54�?@�Axc�´ض�وN��NF54�?@�Axc�´ض�وN��NF54�?@�A��������

ومــــن أحصــــر مبــــرض أو بــــأي شــــيء ســــوى حصــــر العــــدو فــــال يتحلــــل إال 
، ألنـه متلـبس بـاحلج مل يصـده عنـه يـد )2(العمرة، خالفـا ألىب حنيفـة )1(بعمل

غالبــة، فكــان كمخطــئ الوقــت؛ وألن كــل مــن ال يســتفيد بتحللــه ختلصــا مــن 
  حملصور بعدو.األذى فال جيوز له التحلل كالضال عن الطريق، عكسه ا

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJxضN��NF54�?.�MDم��
�א��VوxضN��NF54�?.�MDم��
�א��VوxضN��NF54�?.�MDم��
�א��VوxضN��NF54�?.�MDم��
�א��VوxضN��NF54�?.�MDم��
�א��VوxضN��NF54�?.�MDم��
�א��VوxضN��NF54�?.�MDم��
�א��VوxضN��NF54�?.�MDم��
�א��Vو��������
ــــه دم لتحللــــه ��©����m�m�m�m¬��«�����ªلقولــــه تعــــاىل: )3(وعلي �̈�§¬��«�����ª��©�� �̈�§¬��«�����ª��©�� �̈�§¬��«�����ª��©�� �̈�§llll�)4( 

معناه: فحللتم، وال جيوز ذحبه إال مبكة أو مبىن، خالفا للشافعي يف قوله: إنـه 
 )6(�m�m�m�ml����k����j��i��hl����k����j��i��hl����k����j��i��hl����k����j��i��hllll ، لقولـــه تعـــاىل:)5(حيـــث أحصـــر ينحـــره

له جيب أن يكون حمل هديـه أال تـرى أن احملصـور بعـدو فعم؛ وألنه موضع حتل
   ملا كان حيل حيث أحصر كان ذلك املوضع حمل هدى إن كان ساقه.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������xAN2$א������-��a@����8�1$אO�NF54�?.�MD��T��xAN2$א������-��a@����8�1$אO�NF54�?.�MD��T��xAN2$א������-��a@����8�1$אO�NF54�?.�MD��T��xAN2$א������-��a@����8�1$אO�NF54�?.�MD��T��xAN2$א������-��a@����8�1$אO�NF54�?.�MD��T��xAN2$א������-��a@����8�1$אO�NF54�?.�MD��T��xAN2$א������-��a@����8�1$אO�NF54�?.�MD��T��xAN2$א������-��a@����8�1$אO�NF54�?.�MD��T����������
ولـــيس عليـــه وال علـــى مـــن فاتـــه احلـــج رمـــى، وال فعـــل بقيـــة املناســـك ســـوى 

ألن أعمال احلج توابع للوقوف، فـإذا ؛ )8(، خالفا للمزىن)7(عمل العمرة فقط
  .)9(فات املتبوع سقطت توابعه

                                                

 ).1/352)، التفريع: (1/361) انظر: الموطأ: (1(
 ).219-1/218)، مختصر القدوري: (71) انظر: مختصر الطحاوي (ص 2(
 ). 1/352يع: ()، التفر1/361) انظر: الموطأ: (3(
 .196) سورة البقرة، ا{ية: 4(
 ).2/219) انظر: اGم: (5(
 .33) سورة الحج، ا{ية: 6(
 ).161)، الكافي (ص 3512) انظر: التفريع:  (ص 7(
)، المزن!!ى: ھ!!و أب!!و إب!!راھيم إس!!ماعيل ب!!ن يح!!ي ب!!ن إس!!ماعيل ب!!ن عم!!رو ب!!ن 73-72) مختص!!ر المزن!!ى (ص 8(

حدث عنه ابن خزيمة وأبو جعفر الطحاوي، كان زاھ!دا عالم!ا مجتھ!دا من!اظرا إسحق المزني، تلميذ الشافعي، 
 ).12/492) (سير أعMم النبMء: 264محجاجا، قال عنه الشافعي: المزنى ناصر مذھبي (ت 

 ) سقطت توابعه: سقطت من (م).9(
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�8�Wא��ط/��6א*N5אم�8�Wא��ط/��6א*N5אم�8�Wא��ط/��6א*N5אم�8�Wא��ط/��6א*N5אم�8�Wא��ط/��6א*N5אم�8�Wא��ط/��6א*N5אم�8�Wא��ط/��6א*N5אم�8�Wא��ط/��6א*N5אم��������

، فــــإذا )�m�m�m�mL��K���J��IL��K���J��IL��K���J��IL��K���J��Illll )1 الــــوطء يف اإلحــــرام ممنــــوع لقولــــه تعــــاىل:
، وكــذلك الناســى، )2(وطــئ عامــدا يف الفــرج أفســد حجــه وعمرتــه بــال خــالف

  لعمد. ؛ ألنه وطء صادف إحراما منعقدا كا)3(خالفا للشافعي
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJxאلB'*�8�AN2�$د�א!��وא��SOxאلB'*�8�AN2�$د�א!��وא��SOxאلB'*�8�AN2�$د�א!��وא��SOxאلB'*�8�AN2�$د�א!��وא��SOxאلB'*�8�AN2�$د�א!��وא��SOxאلB'*�8�AN2�$د�א!��وא��SOxאلB'*�8�AN2�$د�א!��وא��SOxאلB'*�8�AN2�$د�א!��وא��SO��������

عـــن نـــوع مـــن االســـتمتاع يفســـد احلـــج والُعمـــرة كـــاإلنزال يف  )4(كـــل إنـــزال
ــــك ـــــر ذل ــــوطء دون الفــــرج أو مــــع القبلــــة أو اللمــــس أو غي ، خالفــــا ألىب )5(ال

، وألن اإلنــزال )7(�m�m�m�mL��K���J��IL��K���J��IL��K���J��IL��K���J��Illllلقولــه تعــاىل: )6(حنيفــة والشــافعي
اإليـالج، فـإذا كـان اإليـالج يفسـده فـاإلنزال أوىل، هو املقصود وهو أبلغ مـن 

وألــا عبــادة يفســدها الــوطء يف الفــرج، فــاإلنزال مــع املباشــرة يفســدها، أصــله 
  الصوم. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJxc
��������0ذא��1F5ذ�-�,��1א��,�4�xو�$8
0xcذא��1F5ذ�-�,��1א��,�4�xو�$8
0xcذא��1F5ذ�-�,��1א��,�4�xو�$8
0xcذא��1F5ذ�-�,��1א��,�4�xو�$8
0xcذא��1F5ذ�-�,��1א��,�4�xو�$8
0xcذא��1F5ذ�-�,��1א��,�4�xو�$8
0xcذא��1F5ذ�-�,��1א��,�4�xو�$8
0xcذא��1F5ذ�-�,��1א��,�4�xو�$8

ال خالف أن ذلـك إن حصـل قبـل الوقـوف، فإنـه يفسـد احلـج، فأمـا بعـده 
، وقــد قيــل: ال )8(ضــا، وبــه قــال الشــافعيوقبــل الرمــي، فالظــاهر أنــه يفســده أي

ـــة بقـــاء اإلحـــرام )9(يفســــده، وهـــو قـــول أىب حنيفـــة ، فـــإذا قلنـــا: يفســـده، فالِعّل
                                                

 .197) سورة البقرة، ا{ية: 1(
 ).3/485)، المغنى: (7/493) انظر: المجموع: (2(
 )، وفيه: أن الناسي H فدية عليه وH يفسد نسكه.7/294نظر: المجموع: () ا3(
 ) المقصود باNنزال ھو إنزال المنى.4(
 ).180)، الرسالة (ص 1/349) انظر: التفريع: (5(
 ).1/218)، اGم: (67) انظر: مختصر الطحاوي (ص 6(
 .197) سورة البقرة، ا{ية: 7(
 ).90)، اNقناع (ص 2/218م: ()، ا1/349G) انظر: التفريع: (8(
 ).1/206)، مختصر القدوري: (67) انظر: مختصر الطحاوي (ص 9(
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وعدم التحلل كالوطء قبل الوقـوف، وإذا قلنـا: ال يفسـده فالِعلّـة أمـن الفـوات  
  كالوطء بعد الرمي والطواف.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������xxو,��1א�%�א��.Nא��
��������2�O?�وط/�$8
�א�N.��و,��1א�%�א2�Oxx?�وط/�$8
�א�N.��و,��1א�%�א2�Oxx?�وط/�$8
�א�N.��و,��1א�%�א2�Oxx?�وط/�$8
�א�N.��و,��1א�%�א2�Oxx?�وط/�$8
�א�N.��و,��1א�%�א2�Oxx?�وط/�$8
�א�N.��و,��1א�%�א2�Oxx?�وط/�$8
�א�N.��و,��1א�%�א2�Oxx?�وط/�$8
 –د الرمــي وقبــل طــواف اإلفاضــة، فالظــاهر مــن قــول مالــك وأمــا الــوطء بعــ

، فعلـة الروايـة الظـاهرة )2(: إنه ال يفسد، وعنـه روايـة: أنـه يفسـده)1(-رمحه اهللا
أنه وطء يف إحرام منحل كالوطء بعـد التحلـل الكامـل، وعلـة الروايـة األخـرى 

  أن كمال التحلل مل حيصل فحرمة اإلحرام مبقاة كقبل الرمي.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ0ذ0ذ0ذ0ذ0ذ0ذ0ذ0ذxAN2�$وא���

��W�D��WK5א>S;)�_�W�aD,א�xAN2�$وא���

��W�D��WK5א>S;)�_�W�aD,א�xAN2�$وא���

��W�D��WK5א>S;)�_�W�aD,א�xAN2�$وא���

��W�D��WK5א>S;)�_�W�aD,א�xAN2�$وא���

��W�D��WK5א>S;)�_�W�aD,א�xAN2�$وא���

��W�D��WK5א>S;)�_�W�aD,א�xAN2�$وא���

��W�D��WK5א>S;)�_�W�aD,א�xAN2�$وא���

��W�D��WK5א>S;)�_�W�aD,א���������

، خالفا )3(إذا قلنا: إن حجه ال يفسد فعليه العمرة واهلدي بعد أن يطوف
يف قوهلما: ال ُعمـرة عليـه؛ ألن ذلـك مـروي عـن ابـن  )4(ألىب حنيفة والشافعي

  ؛ وألن عليه أن يأيت بالطواف والسعي يف إحرام ال وطء فيه.)5(عباس
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ�6��:@א@:���6א@:���6א@:���6א@:���6א@:���6א@:���6א@:���6אxc
SO4�?.�MD���!אxc
SO4�?.�MD���!אxc
SO4�?.�MD���!אxc
SO4�?.�MD���!אxc
SO4�?.�MD���!אxc
SO4�?.�MD���!אxc
SO4�?.�MD���!אxc
SO4�?.�MD���!א��������

إذا أفســـد حجـــه مضـــى عليـــه حـــىت يتمـــه ومل خيـــرج منـــه بالفســـاد، وكـــذلك 
؛ ألنـه )7(؛ خالفا ملن قال: إنه يرى قضـاءه ويسـتأنف إحرامـا جديـدا)6(العمرة

؛ وألنـــه ســـبب جيـــب معـــه قضـــاء احلـــج فلـــم خيـــرج بـــه مـــن )8(إمجـــاع الصـــحابة
  اإلحرام، أصله الفوات.

��������

                                                

 ) رحمه هللا: سقطت من (م).1(
 ).159-158)، الكافي (ص 1/249) انظر: التفريع: (2(
 ).159-158)، الكافي (ص 1/249) انظر: التفريع: (3(
 )).90، اNقناع (ص 967) انظر: مختصر الطحاوي (ص 4(
 ).5/171) أخرجه البيھقي: (5(
 ).350-1/349)، التفريع: (383-1/381) انظر: الموطأ: (6(
 ).3/365) قاله داود: (المغنى: 7(
وH يعل!!م لھ!!م مخ!!الف (انظ!!ر:  -رض!!ي هللا ع!!نھم –) روي ذل!!ك ع!!ن عم!!ر وعل!!ي وأب!!ى ھري!!رة واب!!ن عب!!اس 8(

 ).3/365، المغنى: 7/399المجموع: 
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJMD���

���������xWK5א��:�/�وא>
���MDא��:�/�وא>
���MDא��:�/�وא>
���MDא��:�/�وא>
���MDא��:�/�وא>
���MDא��:�/�وא>
���MDא��:�/�وא>
���MDא��:�/�وא>SO4�?.xWK5�
SO4�?.xWK5�
SO4�?.xWK5�
SO4�?.xWK5�
SO4�?.xWK5�
SO4�?.xWK5�
SO4�?.xWK5�
SO4�?.��������
وعليه القضاء واهلدى يف الفساد؛ ألن ذلك إمجـاع السـلف؛ وألنـه إن كـان 
فرضــا فهــو بــاق يف الذمــة؛ ألن الفاســد يف الذمــة ال يــربئ مــن الصــحيح، وإن  

  كان متطوعا فقد لزمه بالدخول فيه.
وأمــا اهلــدي، فألنــه ملــا كــان يلــزم بــرتك شــعرية مــن شــعائر كــان بــأن يلــزم يف 

ه أوىل؛ وألن الفوات جيب به اهلدى للتـأخري، فكـذلك الفسـاد، النص بإفساد
  . )1(وكذلك روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وغريهم

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJx�2CK5א�
SO40ذא��ZVوBא��Z8��)N;Lא�x�2CK5א�
SO40ذא��ZVوBא��Z8��)N;Lא�x�2CK5א�
SO40ذא��ZVوBא��Z8��)N;Lא�x�2CK5א�
SO40ذא��ZVوBא��Z8��)N;Lא�x�2CK5א�
SO40ذא��ZVوBא��Z8��)N;Lא�x�2CK5א�
SO40ذא��ZVوBא��Z8��)N;Lא�x�2CK5א�
SO40ذא��ZVوBא��Z8��)N;Lא�x�2CK5א�
SO40ذא��ZVوBא��Z8��)N;Lא���������
، )3(، خالفـا ألىب حنيفـة)2(يفتـرق الزوجان إذا أفسـدا حجهمـا وأرادا قضـاء

؛ يف قولــه: مــن )4(فــا للشــافعيومــن حيــث حيرمــان ال مــن حيــث أفســداه، خال
؛ وألمـا )5(حيث أفسداه؛ ألن ما قلناه مروي عن عثمان وعلـي وابـن عبـاس

يتذاكران ما كان منهما فيدعومها ذلك إىل إفسـاده ثانيـة، وإمنـا مل يـؤخراه عـن 
وقت اإلحـرام إىل وقـت اإلصـابة؛ ألن الـذي أُمـر ألجلـه بـاالفرتاق هـو خـوف 

  إلحرام بأوىل باالحتياط من أوله.الفساد ثانية، وليس آخر ا
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJx/א��א��طNf��6x/א��א��طNf��6x/א��א��طNf��6x/א��א��طNf��6x/א��א��طNf��6x/א��א��طNf��6x/א��א��طNf��6x/א��א��طNf��6��������

؛ ألنــــه وطء مل )7(، خالفــــا ألىب حنيفــــة)6(وال جيــــب بتكــــرار الــــوطء هــــدي
  يفسد به احلج فلم جيب به هدى أصله إذا وطئ قبل التكفري.

��������
                                                

 ).1/382) انظر: الموطأ: (1(
 ).1/350)، التفريع: (1/382) انظر: الموطأ: (2(
 ).67) انظر: مختصر الطحاوي (ص 3(
 ).293-7/292) انظر: المجموع: (4(
 ).382-1/381) الموطأ: (5(
 ).1/350)، التفريع: (1/382) انظر: الموطأ: (6(
م!واطن ك!ان علي!ه، لك!!ل  ) يق!ول أب!و حنيف!ة: إن ك!ان ذل!ك ف!ي م!وطن واح!د ك!!ان علي!ه دم واح!د، وإن ك!ان ف!ي7(

 )).67موطن دم (مختصر الطحاوي (ص 
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJxI�F��5�6א�xI�F��5�6א�xI�F��5�6א�xI�F��5�6א�xI�F��5�6א�xI�F��5�6א�xI�F��5�6א�xI�F��5�6א���������
ـــه  )2(، خالفـــا ألىب حنيفـــة)1(الصـــغري لـــه حـــج ذا ، وســـألته املـــرأة أهلـــ�لقول

  ، وألنه ممن له صالة فكان له حج كالكبري.)3(حج؟ قال: "نعم ولك أجر"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJxI�Fא����;'�MDزאد����.xI�Fא����;'�MDزאد����.xI�Fא����;'�MDزאد����.xI�Fא����;'�MDزאد����.xI�Fא����;'�MDزאد����.xI�Fא����;'�MDزאد����.xI�Fא����;'�MDزאد����.xI�Fא����;'�MDزאد����.��������

، وكذلك )5(خالفا للشافعي )4(وما زاد على نفقته يف احلضر من مال الويل
مــا قتــل مـــن صــيد أو مـــا حيتــاج إليــه مـــن فديــة؛ ألن الصـــيب ال حاجــة بـــه إىل 

حلــظ إلزامــه نفقــة فيمــا ال حيتــاج إليــه، وكــذلك احلــج، ولــيس مــن اإلصــالح وا
  جزاء ما قتل من صيد؛ ألن الويل سبب ذلك.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJن����>�
�)�+D�S)�NO�fو�א���D�)��Fא���L�40ذא��
�$D���!א�+f5ن����>�
�)�+D�S)�NO�fو�א���D�)��Fא���L�40ذא��
�$D���!א�+f5ن����>�
�)�+D�S)�NO�fو�א���D�)��Fא���L�40ذא��
�$D���!א�+f5ن����>�
�)�+D�S)�NO�fو�א���D�)��Fא���L�40ذא��
�$D���!א�+f5ن����>�
�)�+D�S)�NO�fو�א���D�)��Fא���L�40ذא��
�$D���!א�+f5ن����>�
�)�+D�S)�NO�fو�א���D�)��Fא���L�40ذא��
�$D���!א�+f5ن����>�
�)�+D�S)�NO�fو�א���D�)��Fא���L�40ذא��
�$D���!א�+f5ن����>�
�)�+D�S)�NO�fو�א���D�)��Fא���L�40ذא��
�$D���!א�+f5
xx�,א��xx�,א��xx�,א��xx�,א��xx�,א��xx�,א��xx�,א��xx�,א����������

العبــد إذا أعتــق والصــيب إذا بلــغ والكــافر إذا أســلم، فــأدرك كــل واحــد مــنهم 
قــف، فقــد أدرك احلــج، فــإن دخــل الوقــوف بعرفــة جــزءا مــن الليــل، فــأحرم وو 

 )6(العبــد يف اإلحـــرام حـــال رقـــه أو إحـــرام الــويل بالصـــيب حـــال صـــغره، مث عتــــق
العبــد وبلــغ الصــيب ومهــا يف اإلحــرام فإمــا ميضــيان علــى ذلــك احلــج، ويكــون 

؛ ألنــه لــيس يف األصــول عبــادة )7(تطوعــا علــى مــا كانــا عليــه وال ينقلــب فرضــا
الصالة والصوم، فإذا ثبت هذا فعليهما حجـة تفتتح تطوعا مث تنقلب فرضا ك

  اإلسالم؛ ألا باقية يف الذمة ال تسقط بالتطوع.
  

                                                

 ).1/353) انظر: التفريع : (1(
 ).2/383) انظر: تحفة الفقھاء: (2(
 ).2/974) أخرجه مسلم في الحج، باب: صحة الصبي: (3(
 ).168)، الكافي (ص 1/353) انظر: التفريع: (4(
 ).70) انظر: مختصر المزنى: (ص 5(
 .) في (م): أعتق6(
 ).169-168)، الكافي (ص 1/353) في جملة ھذه اGحكام انظر: التفريع: (7(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJx��$d*وא�
�D�Lא�x��$d*وא�
�D�Lא�x��$d*وא�
�D�Lא�x��$d*وא�
�D�Lא�x��$d*وא�
�D�Lא�x��$d*وא�
�D�Lא�x��$d*وא�
�D�Lא�x��$d*وא�
�D�Lא���������
، )2(قلــــد بدنــــة وأشــــعرها" �؛ ألن رســــول اهللا )1(ومــــن ســــاق بدنــــة قلــــدها

 �، ملا روى ابن عباس: أنه )3(خالفا ألىب حنيفة يف قوله: إن اإلشعار بدعة
، والفائـــدة يف التقليـــد )4(نتـــه مـــن اجلانـــب األميـــن وســـلت الـــدم عنهـــا"أشـــعر بد

واإلشـــعار أن يعلـــم مـــن رآه إذا ضـــل أنـــه هـــدى قـــد أوجـــب فـــال يقـــدم عليـــه، 
وصفة اإلشعار أن يثق يف عرض سـنامها يف جانبـه األيسـر، ويسـتحب لـه أن 

، واالختيــار حنــر البــدن )5(�يســمى اهللا تعــاىل عنــد اإلشــعار كمــا فعــل النــيب 
  ليتمكن من حنرها. )7(؛ فإن صعبت عقلها)6(حنرها قائمة �ياما؛ ألنه ق

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJx�
��������א#<�1.?�א>
�xא#<�1.?�א>
�xא#<�1.?�א>
�xא#<�1.?�א>
�xא#<�1.?�א>
�xא#<�1.?�א>
�xא#<�1.?�א>
�xא#<�1.?�א>
ويؤكـــل مـــن اهلـــدى كلـــه إال مـــن ثالثـــة أنـــواع: جـــزاء الصـــيد ونســـك األذى 

، ومــا عــدا ذلــك مــن هــدى التمتــع والِقــران وجمــاوزة امليقــات )8(ونــذر املســاكني
ه فإنـه يؤكـل، ووافقنـا أبـو حنيفـة والفوات واإلفساد وغري ذلك سـوى مـا ذكرنـا

، ودليلنـا قولـه )9(يف هدي التمتـع والِقـران، وخالفنـا يف الواجـب حبكـم اإلحـرام
ـــــــــــــــــــــــــه:)�m�m�m�m��G��F��G��F��G��F��G��Fllll )10 تعـــــــــــــــــــــــــاىل: ��©����m�m�m�m، وقول �̈��§��¦��©�� �̈��§��¦��©�� �̈��§��¦��©�� �̈��§��¦

ªªªªllll)11(  ؛ وألنــــــه هــــــدى مل يســــــم للمســــــاكني، وال يــــــدخل فيــــــه إال طعــــــام
  كالتطوع واعتبارا بالضحايا والعقيقة.

                                                

) التقلي!!د: ھ!!و أن يعل!!ق بعن!!ق البعي!!ر قطع!!ة م!!ن جل!!د ل!!يعلم أن!!ه ھ!!دى، فيك!!ف الن!!اس عن!!ه (المص!!باح المني!!ر ص 1(
 ). 315)، واNشعار: ھو من حززت سنامھا حتى يسيل الدم فيعلم أنھا ھدى (المصباح المنير ص 512

 ).333-1/332)، التفريع: (1/379) انظر: الموطأ: (2(
 ).73) انظر: مختصر الطحاوي (ص 3(
 ).2/912) أخرجه مسلم في الحج، باب: تقليد الھدى وإشعاره عند اNحرام: (4(
 ).1/379)، الموطأ: (5/232أخرجه البيھقي: ( -�–) رويت التسمية عن عبد هللا بن عمر 5(
)، ومسلم في الحج، باب: نحر اNبل قياما مقي!دة: 2/185، باب: نحر اNبل مقيدة: () أخرجه البخاري في الحج6(

)2/956.( 
  ) في (م) و (ر): عقلت.7(
 ).332)، التفريع: (ص 1/381) انظر: الموطأ: (8(
 ).1/223)، مختصر القدوري: (72) اانظر: مختصر الطحاوي (ص 9(
 .36) سورة الحج، ا{ية: 10(
 .36ة: ) سورة الحج، ا{ي11(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJ��������>#م�א

م�א#<�
م�א#<�
م�א#<�
م�א#<�
م�א#<�
م�א#<�
م�א#<��x
�Fא/�א�BV�?.�1x
�Fא/�א�BV�?.�1x
�Fא/�א�BV�?.�1x
�Fא/�א�BV�?.�1x
�Fא/�א�BV�?.�1x
�Fא/�א�BV�?.�1x
�Fא/�א�BV�?.�1x
�Fא/�א�BV�?.�1��������
 وإمنا قلنا ال تؤكل من جزاء الصيد؛ ألن اهللا تعـاىل جعلـه للمسـاكني بقولـه:

�m�m�m�m��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ällll )1( وكذلك نسك األذى لقوله ،
، ومـا مسـاه هـو للمسـاكني فقـد نـذره هلـم فـال )2(: أو إطعام ستة مساكني"�

  جيوز له الرجوع فيه. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJxع�%Lא���
��?.�n%���.xع�%Lא���
��?.�n%���.xع�%Lא���
��?.�n%���.xع�%Lא���
��?.�n%���.xع�%Lא���
��?.�n%���.xع�%Lא���
��?.�n%���.xع�%Lא���
��?.�n%���.xع�%Lא���
��?.�n%���.��������

ومـا عطــب مــن هــدى التطــوع قبــل حملـه مل جيــز لــه أكلــه؛ ألنــه قــد يــتهم أن 
، لقــوة التهمــة فيمــا ذكرنــاه، )3(يكــون أعطبــه ليأكــل منــه، فــإن أكــل منــه أبدلــه

  وما عطب من واجب جاز أكله؛ ألن عليه بدله فال فائدة يف منعه أكله.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJxمN~א�s�f'xمN~א�s�f'xمN~א�s�f'xمN~א�s�f'xمN~א�s�f'xمN~א�s�f'xمN~א�s�f'xمN~א�s�f'��������

: "ال يـنكح )6(�لقولـه  )5(حنيفة ، خالفا ألىب)4(ال ينكح احملرم وال ينكح
؛ وألـا عبـادة متنـع الطيـب فمنعـت عقـد النكـاح كالعـدة، )7(احملرم وال يـنكح"

  وله أن يراجع؛ ألنه ليس بابتداء عقد وإمنا هو استصالح ملا انثلم منه.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717JJJJJJJJxx�%4�1ن���,�����AN2L$@אxx�%4�1ن���,�����AN2L$@אxx�%4�1ن���,�����AN2L$@אxx�%4�1ن���,�����AN2L$@אxx�%4�1ن���,�����AN2L$@אxx�%4�1ن���,�����AN2L$@אxx�%4�1ن���,�����AN2L$@אxx�%4�1ن���,�����AN2L$@א������������

سـعة: انتظـرت أن املعتمرة إذا حاضت قبل أن تطوف، فـإن كـان يف وقتهـا 
تطهـر وتـتم العمـرة مث تنشـئ إحرامـا بـاحلج، وإن ضـاق وقتهـا وهـي تريـد احلـج 
وختـــاف الفـــوات أردفـــت احلـــج علـــى العمـــرة وصـــارت قارنـــة وعليهـــا اهلـــدى مث 

                                                

 .95) سورة المائدة، ا{ية: 1(
 ) سبق تخريج الحديث.2(
 ).1/332)، التفريع: (381-1/380) انظر: الموطأ: (3(
 ).1/348) انظر: الموطأ: (4(
 ).68) انظر: مختصر الطحاوي (ص 5(
 : سقطت في (م).�) 6(
 .)2/103) أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم وكراھة خطبته: (7(
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بعائشـــة،  �كمــا فعــل   )2(بعـــد اإلحــالل) 1(يســتحب هلــا أن تســتأنف عمــرة 
  .)3(رضي اهللا عنها
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJxk>#م�א!��א�)xk>#م�א!��א�)xk>#م�א!��א�)xk>#م�א!��א�)xk>#م�א!��א�)xk>#م�א!��א�)xk>#م�א!��א�)xk>#م�א!��א�)������������

؛ ألن فيــه يقــع احمللــل ويفتــتح الرمــي، وألن )4(وم احلــج األكــرب يــوم النحــريــ
الوقــوف الــذي يتعلــق إدراك احلــج بــه وهــو بليلتــه املضــافة إىل يومــه؛ وألن مــا 

  بعده تابع له.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FO19� J� J� J� Jx�!א�NCd4x�!א�NCd4x�!א�NCd4x�!א�NCd4������ �

ـــــه تعـــــاىل: )5(وأشـــــهر احلـــــج شـــــوال وذو القعـــــدة وذو احلجـــــة ��m�m�m�m���B���B���B���Bلقول
CCCCllll����)6(مــل؛ وألن كــل شــهر كــان أولــه مــن أشــهر، وأقلهــا ثالثــة كا)7( 

احلــج، فكــذلك آخــره أصــله شــوال، وفائــدة ذلــك تعلــق الــدم بتــأخري طـــواف 
   اإلفاضة وخبروجه، واهللا أعلم. 

�@�@�<<<<<<<<

<<<<<<<<
<<<<<<<<
<<<<<<<<

                                                

 ) في (م): غيره.1(
 ).1/336)، التفريع: (412-1/411) انظر: الموطأ: (2(
)، ومس!!لم ف!!ي الح!!ج، ب!!اب: بي!!ان 2/148) أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الح!!ج، ب!!اب: كي!!ف تھ!!ل الح!!ائض والنفس!!اء: (3(

 ).2/870وجوه اNحرام: (
 ).1/354) انظر: التفريع: (4(
 ).1/254) انظر: التفريع: (5(
 .197ا{ية: ) سورة البقرة، 6(
 ) في (م): شھور.7(
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<<<<<<<<
�^ã¢]<h^jÒ�^ã¢]<h^jÒ�^ã¢]<h^jÒ�^ã¢]<h^jÒ�^ã¢]<h^jÒ�^ã¢]<h^jÒ�^ã¢]<h^jÒ�^ã¢]<h^jÒ  

mmmm��r��q��p��o���n��m��r��q��p��o���n��m��r��q��p��o���n��m��r��q��p��o���n��mقولـــه تعـــاىل:  )1(األصـــل يف اجلهـــاد
t��st��st��st��sllll)2(وقولـــــــه جـــــــل ذكـــــــره ،)3(:�m�m�m�m����E���D��C��B��A����E���D��C��B��A����E���D��C��B��A����E���D��C��B��A

FFFFllll)4( ،:وقولــــــــــــــه �m�m�m�mH��G��F��E��DH��G��F��E��DH��G��F��E��DH��G��F��E��Dllll )5(:وقولــــــــــــــه ، 
mmmmI��H��G����F��E��D��C��B��AI��H��G����F��E��D��C��B��AI��H��G����F��E��D��C��B��AI��H��G����F��E��D��C��B��Allll�)6( ،

mmmm��o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d وقولــــــه:
r��q���pr��q���pr��q���pr��q���pllll)7( وهذا تأكيد يدل على قوة وجوبه، ومن السّنة قولـه ،

: "أمــرت أن أقاتــل النــاس حــىت يقولــوا ال إلــه إال اهللا، فــإذا قالوهــا عصــموا �
، وفيــه أخبــار كثــرية تــرد يف مســائل البــاب )8(وأمــواهلم إال حبقهــا" مــين دمــاءهم

    .)9(األول، وال خالف بني األمة يف وجوبه

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������xد�CQא�+f5xد�CQא�+f5xد�CQא�+f5xد�CQא�+f5xد�CQא�+f5xد�CQא�+f5xد�CQא�+f5xد�CQא�+f5������������
دون األعيان، فمن قام به سقط بـه الفـرض  )10(وهو من فروض الكفايات

وتعمــر وحتفــظ باملنعــة  )12(، ووجــه القيــام بــه أن حتــرس الثغــور)11(عــن البــاقني
                                                

) الجھاد : أصله من الجھد وھو المشقة، واصطMحا ھو: قتال مسلم كافرا غي!ر ذي عھ!د Nع!Mء كلم!ة هللا، أو 1(
 ..139، حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 189حصوره، له أو دخول أرضه له (غرر المقالة: 

 .29) سورة التوبة، أ{ية: 2(
 ن (ق).) جل ذكره: سقطت م3(
 .216) سورة البقرة، ا{ية: 4(
 .123) سورة التوبة، ا{ية: 5(
 .41) سورة التوبة، أ{ية: 6(
 .38) سورة التوبة، ا{ية: 7(
)، ومسلم في اNيمان، باب: اGمر بقت!ال 4/6إلى اNسMم: ( �) أخرجه البخاري في الجھاد، باب: دعاء النبي 8(

 ).1/51: (الناس حتى: يقولوا H إله إH هللا
 ).6/5)، بداية المجتھد: (119) انظر مراتب اNجماع Hبن حزم: (ص 9(
 ) في (م): الكفاية.10(
 ).189)، الرسالة (ص 357) انظر التفريع (ص 11(
 ).191) الثغور: الموضع الذي يقترب من العدو فيخاف أھله (غرر المقالة 12(
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والعــدد، وال جتــوز املهادنــة إال لضــرورة تــدعو إليهــا، والقتــال واجــب ال يعــدل 
عنه إال بإجابة أهل الكفر إىل أحد أمرين: إما الدخول يف اإلسـالم، أو بـذل  

  اجلزية لنا يف دارنا.
¨��©���m�m�m�m��®��¬�����«��ª��©��¨��®��¬�����«��ª��©��¨��®��¬�����«��ª��©��¨��®��¬�����«��ª وإمنــا قلنــا ذلــك؛ لقولــه تعــاىل:

°��¯°��¯°��¯°��¯llll�)1(:ـــــــــــه mmmm��s��r��q��p��o���n��m��s��r��q��p��o���n��m��s��r��q��p��o���n��m��s��r��q��p��o���n��m ، وقول
tttt����������z��y���x��w��v��u��z��y���x��w��v��u��z��y���x��w��v��u��z��y���x��w��v��u...llll :إىل قولـــــــه��m�m�m�m��e��d��c��e��d��c��e��d��c��e��d��c

i��h��g��fi��h��g��fi��h��g��fi��h��g��fllll )2( ألمرائــه: "اغــزوا علــى اســم اهللا، قــاتلوا  �، وقولــه
مــن كفــر بــاهللا، ادعــوهم إىل شــهادة أن ال إلــه إال اهللا، فــإن أجــابوا فــأعلموهم 
أن هلــم مـــا للمســلمني، فـــإن أبـــوا فــادعوهم إىل اجلزيـــة، فــإن أعطوهـــا فاقبلوهـــا 

  . )3(إن أبوا فاستعينوا اهللا على قتاهلم"منهم، ف
وإمنــا شــرطنا أن يكــون يف دارنــا ليكــون أخــذها علــى وجــه الــذل والصــغار، 

  ذريعة إىل اإلمهال ليتقووا على قتالنا.  )4(ولئال يكون
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������xد�CQא���6א�dg��?)�8#אط�0ذن�א�dאxد�CQא���6א�dg��?)�8#אط�0ذن�א�dאxد�CQא���6א�dg��?)�8#אط�0ذن�א�dאxد�CQא���6א�dg��?)�8#אط�0ذن�א�dאxد�CQא���6א�dg��?)�8#אط�0ذن�א�dאxد�CQא���6א�dg��?)�8#אط�0ذن�א�dאxد�CQא���6א�dg��?)�8#אط�0ذن�א�dאxد�CQא���6א�dg��?)�8#אط�0ذن�א�dא������������

تعني الفرض عليه مثـل ومن منعه أبواه من اجلهاد فليمتنع إال أن يكون قد 
أن يفجـــأ العـــدو فيحتـــاج إليـــه يف الـــدفع عنهـــا، وكـــذلك إن كـــان أوجبـــه علـــى 

: "إن كـــان الغـــزو عنـــد بـــاب �، واألصـــل فيـــه قولـــه )5(نفســـه يف وقـــت بعينـــه
وألن طاعتهمــا مــن فــروض األعيــان  )6(البيـت فــال تــذهب إال أن يــأذن أبـواك"

                                                

 .5) سورة التوبة، ا{ية: 1(
 .29: ) سورة التوبة، ا{ية2(
 ).3/1356) أخرجه مسلم في الجھاد، باب أمير اGمراء: (3(
 ) في (م): يكونوا.4(
 ). 1/351)، المقدمات (ص 206)، الكافي (ص 191) انظر الرسالة (ص 5(
) أخرجه الطبراني ف!ي الص!غير، ورجال!ه رج!ال الص!حيح غي!ر ش!يخ الطبران!ي أس!امة ب!ن عل!ي ب!ن س!عيد ب!ن 6(

 ).5/325في تاريخ مصر (مجمع الزوائد:  بشير وھو ثقة ثبت كما ھو
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يــه فــال ميتنــع مبنعهمــا؛ ألن فهــو أوىل مــن فــروض الكفايــات، فأمــا إذا تعــني عل
  منعهما له غري جائز هلما كمنعهما إياه من الصالة والصوم الواجبني.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJx+���Kd4��%,و�+C8دوא�Nو�و��
��������������������������������������������������N50אق��4ض�א�$
و�و���NدوאC8+�و,N50x+���Kd4��%אق��4ض�א�$
و�و���NدوאC8+�و,N50x+���Kd4��%אق��4ض�א�$
و�و���NدوאC8+�و,N50x+���Kd4��%אق��4ض�א�$
و�و���NدوאC8+�و,N50x+���Kd4��%אق��4ض�א�$
و�و���NدوאC8+�و,N50x+���Kd4��%אق��4ض�א�$
و�و���NدوאC8+�و,N50x+���Kd4��%אق��4ض�א�$
و�و���NدوאC8+�و,N50x+���Kd4��%אق��4ض�א�$
وال بـــأس بـــإحراق أرض العـــدو وزروعهـــم وعقـــر دواـــم وقطـــع أشـــجارهم، 

�m�m�m�m��k��j��k��j��k��j��k��j تعـاىل: ، واألصل فيه قولـه)1(وفعل كل ما ينكيهم ويضر م
��x�����w���v�������u��t��s��r��q��p��o��n�������m��l��x�����w���v�������u��t��s��r��q��p��o��n�������m��l��x�����w���v�������u��t��s��r��q��p��o��n�������m��l��x�����w���v�������u��t��s��r��q��p��o��n�������m��l

yyyy llll)2(:وقوله عـز وجـل، mmmm��V���U��T���S���R��Q���P��O��V���U��T���S���R��Q���P��O��V���U��T���S���R��Q���P��O��V���U��T���S���R��Q���P��O
[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��W[��Z��Y��X��Wllll)3( خنــــــــل بـــــــــين  �، ونزلــــــــت يف قطعــــــــه

��°��±�m�m�m�m،)5(وقولـــــه يف خيـــــرب )4(النضـــــري �̄�®��¬±��°�� �̄�®��¬±��°�� �̄�®��¬±��°�� �̄�®��¬llll)6( ،
ك مـــن التضــــييق ، وألن ذلـــ)8(، وقطــــع بعـــض)7(بعـــض خيـــرب �وهـــدم النـــيب 

  عليهم وإضعاف أمرهم وتوهينه بأكثر من إباحة قتلهم.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������x1Eaא���)N��6x1Eaא���)N��6x1Eaא���)N��6x1Eaא���)N��6x1Eaא���)N��6x1Eaא���)N��6x1Eaא���)N��6x1Eaא���)N��6��������������������������������������������������

، )9(عــن تعــذيب احليــوان إال ملأكلــة �ويكــره حتريــق النحــل وتفريقهــا لنهيــه 
، وألــــا تنتقــــل إىل ديارنــــا  )10(أنــــه ــــى عــــن ذلــــك -� –وروي عــــن علــــي 

هلـا ملنفعـة املسـلمني، فـإن اتفـق أن يكـون  كحمام األبرحة ففي تركها اسـتبقاء
                                                

 ).1/357)، التفريع: (ص 372-1/371) انظر المدونة: (ص 1(
 .9) سورة التوبة، ا{ية: 2(
 .5) سورة الحشر، ا{ية: 3(
)، ومسلم في الجھاد، باب ج!واز قط!ع 4/22) أخرجه البخاري في الجھاد والسير، باب حرق الدور والنخيل (4(

)، وبنو النضير: ھم جماعة من اليھ!ود س!كنوا حص!نا قريب!ا م!ن المدين!ة فتح!ه رس!ول 3/1365أشجار الكفار (
 ).13/129(اGنساب للسمعاني  �هللا 

 ).2/409) خيبر: ھي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام (معجم البلدان: 5(
 .2) سورة الحشر، ا{ية: 6(
 ).4/2إلى اNسMم والنبوة: ( �النبي  ) أخرجه البخاري في الجھاد، باب دعاء7(
)، ومسلم في الجھ!اد، ب!اب 6/8( "طعتم من لينةق"ما ) أخرجه البخاري في التفسير، باب تفسير قوله تعالى: 8(

 ).3/1365جواز قطع أشجار الكفار وتحريقھا (
 ).407-3/406) قال الزيلعي: غريب، وقد رواه ابن أبى شيبة أثرا Gبى بكر (نصب الراية 9(
روى البيھقي عن ابى بكر وعبد هللا ب!ن مس!عود رض!ي هللا عنھم!ا (أخرجھم!ا س!عيد اب!ن منص!ور، المغن!ى ) 10(

8/451(. 
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جمتمعـــة يف موضـــع يكثـــر نفعهـــم ـــا و يـــؤثر فـــيهم إتالفهـــا جـــاز ذلـــك؛ ألـــا 
إذا عجــز ) 2(أو توجــأ )1(ليســت بــأعظم حرمــة مــن اخليــل واألنعــام الــيت تعرقــب

  املسلمون عن سوقها.  
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������xل�L�1א���,�A��
��������������א�
���A,��1א���Lلxא�
���A,��1א���Lلxא�
���A,��1א���Lلxא�
���A,��1א���Lلxא�
���A,��1א���Lلxא�
���A,��1א���Lلxא�
���A,��1א���Lلxא�

كـان يوصـي   �؛ ألنه )3(إال أن يعجلونا وال يقاتل العدو إال بعد أن يدعو
بــــذلك أمــــراءه فيقــــول: "إذا لقيــــت عــــدوا مــــن املشــــركني فــــادعهم إىل ثــــالث 

ـــــه فـــــاكفف )4(خـــــالل ـــــدخول يف اإلســـــالم؛ فـــــإن أجـــــابوك إلي : ادعهـــــم إىل ال
، وألــــــم قــــــد جييبــــــون إىل اإلســــــالم فيســــــتغىن عــــــن قتــــــاهلم وهــــــذا )5(عــــــنهم"

اف أن تكـــون مل تبلغـــه أو أن مستحســن فـــيمن بلغـــتهم الـــدعوة، فأمـــا مـــن خيـــ
يكون قـد مسـع ـا وال يـدري مـا هـي فيجـب أن يـدعى وكـل هـذا إذا أمكنونـا 
فــإذا أعجلونــا تركــت وتشــوغل بقتــاهلم؛ ألن التوقــف حينئــذ متكــني للعــدو مــن 

  . )6(املسلمني وذلك عني احملظور
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������x�2�a�ل�.?�א��D�א�x�2�a�ل�.?�א��D�א�x�2�a�ل�.?�א��D�א�x�2�a�ل�.?�א��D�א�x�2�a�ل�.?�א��D�א�x�2�a�ل�.?�א��D�א�x�2�a�ل�.?�א��D�א�x�2�a�ل�.?�א��D�א���������������

 ده املقاســم مث ظهــر عليــه عوقــب ومل شــيئا مــن الغنيمــة ومل يــور  )7(ومــن غــل
ــــه؛ ألنـــه أتـــى حمرمـــا )8(يقطـــع ومل حيـــرم ســـهمه ـــا ل ، وإمنـــا قلنـــا: إنـــه يعاقـــب أدب

: "الغلــول عــار ونــار وشــنار �وغصــب املســلمني أمــواهلم وخــام، وقــد قــال 

                                                

)، و توج!أ: إذا ض!ربت بس!كين ف!ي أي 405) تعرقب: ھو قطع عصب موثق خلف الكعب!ين (المص!باح المني!ر 1(
 ). 650موضع كان (المصباح المنير: 

 ) في (م): أو تضرب أوسطھا.2(
 ) في (م): يعجلوا.3(
 ) في (ق): حال.4(
 ).3/1357) أخرجه مسلم في الجھاد، باب تأمير اNمام على البعوث (5(
 ).189)، الرسالة (ص 1/357)، التفريع: (ص 368-1/367) انظر: المدونة: (ص 6(
لغنيم!ة قب!ل حوزھ!ا )، وعرفا: ھو أخذ ما لم يبح اHنتفاع به م!ن ا5/1784) الغلول: لغة ھو الخيانة (الصحاح 7(

 ).152(الرصاع على ابن عرفة 
 ).190)، الرسالة (ص 358-1/357)، التفريع: (460-1/457) انظر الموطأ (8(
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ليصـلي عليـه فــامتنع  �، وروي أن رجــال مـات فـدعى النــيب )1(علـى صـاحبه"
 )2(قـــد غـــّل" ففتشـــوا رحلـــه فوجـــدوا فيـــه وقـــال: "صـــلوا علـــى صـــاحبكم فإنـــه

  . )4(ال تساوي درمهني )3(خرزات
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJxل��م�,%��א�
�xل��م�,%��א�
�xل��م�,%��א�
�xل��م�,%��א�
�xل��م�,%��א�
�xل��م�,%��א�
�xل��م�,%��א�
�xل��م�,%��א�
���������������

: "لــيس علــى �وإمنــا قلنــا: ال يقطــع ألنــه خــائن ولــيس بســارق، وقــد قــال 
، وقــــال: "مــــن وجــــدمتوه قــــد غــــل فــــاحرموه ســــهمه وأحرقــــوا )5(خــــائن قطــــع"

ومل يأمر بقطعه فلو كان القطع  ، ومعلوم أن هذا على وجه التغليظ،)6(رحله"
  واجبا ألمر به، فإن سرقها بعد حيازا يذكر يف باب السرقة. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJxW2Cم��N¥�_ل���א�xW2Cم��N¥�_ل���א�xW2Cم��N¥�_ل���א�xW2Cم��N¥�_ل���א�xW2Cم��N¥�_ل���א�xW2Cم��N¥�_ل���א�xW2Cم��N¥�_ل���א�xW2Cم��N¥�_ل���א���������
؛ ألنـــه قـــد اســـتحق الســـهم )7(وإمنـــا قلنـــا: إنـــه ال حيـــرم ســـهمه خالفـــا لقـــوم

حبضـــور ســـببه مـــن القتـــال واحلضـــور، وغلولـــه ال خيرجـــه عـــن ذلـــك فلـــم جيـــب 
يس يف الغلــــول إال ركــــوب أمــــر حمــــرم، وذلــــك طــــارئ بعــــد ، وألنــــه لــــ)8(ســـهمه

  استحقاق السهم  فال يؤثر فيه.

                                                

)1 () Mوأخرج!ه اب!ن ماج!ه 7/119)، ووصله النسائي ف!ي قس!م الف!يء (2/458أخرجه مالك في الموطأ مرس ،(
بن سنان اختلف في!ه ك!Mم اب!ن مع!ين، ق!ال: ل!ين  )، وفي إسناده عيسى951-2/950في الجھاد، باب: الغلول: (

الحديث وليس بالقوى، قيل ضعيف وقيل: H بأس به وذك!ره اب!ن حب!ان ف!ي الثق!ات وب!اقي رج!ال اGس!ناد ثق!ات 
 ).5/340(مجمع الزوائد 

 ) فيه: سقطت من ق.2(
فص!!وص م!!ن ) خ!!رزات: ھ!!و م!!ا ي!!نظم ف!!ي الس!!لك م!!ن الج!!زع وال!!ودع، الح!!ب المثق!!وب م!!ن الزج!!اج ونح!!وه 3(

 ).3/876الحجارة (الصحاح 
)، والنسائي في الجنائز، باب: الصMة على من 3/155) أخرجه ابو داود في الجھاد، باب في تعظيم الغلول: (4(

 ). 2/458)، ومالك في الموطأ (2/950)، وابن ماجه في الجھاد، باب الغلول (4/52غل (
)، وابن ماج!ه ف!ي الح!دود ب!اب الخ!ائن 4/552سة والخيانة: () أخرجه أبو داود في الحدود باب القطع في الخل5(

)، والترم!!ذي ف!!ي 8/81)، والنس!!ائي ف!!ي قط!!ع الس!!ارق، ب!اب م!!ا H قط!!ع في!!ه: (2/864والمنتھ!ب والمخ!!تلس: (
 )، وقال: حديث حسن صحيح.4/42الحدود باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتھب (

خرج أبو داود حديثا قريبا منه في اللفظ في الجھاد، باب ف!ي عقوب!ة )، وضعغه، وأ9/103أخرجه البيھقي: ( )6(
 ).3/157الغال (

) جاء في المغنى: قال أبو بكر: في ذلك روايتان، وقال اGوزاع!ي: ف!ي الص!بي يغ!ل يح!رم س!ھمه، وH يح!رق 7(
 ).  8/472متاعه (المغنى 

 ) سھمه: سقطت من (م) و (ر).8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJxT2p�6אxT2p�6אxT2p�6אxT2p�6אxT2p�6אxT2p�6אxT2p�6אxT2p�6א��������
، وال )2(وــب وسلـــب )1(وختمــس الغنيمــة وســائر أنواعهــا مــن عــني وعــرض

خيــــتص القــــاتلون باألســــالب إال أن يــــرى اإلمــــام أن خيصــــهم ــــا بوجــــه مــــن 
ي: األسـالب غـري خممسـة وهـي ، وقـال الشـافع)3(االجتهاد فيكون هلـم حينئـذ

mmmm��C��B��C��B��C��B��C��B، ودليلنـا قولـه تعـاىل: )4(للقاتلني دون غريهم من أهـل العسـكر
I��H��G��F��E��DI��H��G��F��E��DI��H��G��F��E��DI��H��G��F��E��Dllll)5( فأضــــــاف الغنيمــــــة إىل مجاعــــــة الغــــــامنني ،

واســتثىن منهــا اخلمــس فــدل علــى أن مــا عــداه هلــم ســلبا كــان أو غــريه، وقولــه 
ســئل عــن  �روي أنــه فعــم الســلب وغــريه، و  )6(: "أدوا اخليــاط واملخــيط"�

الغنيمة فقال: "هللا مخسها وأربعـة أمخاسـها للجـيش" قيـل: هـل أحـد أحـق ـا 
، وألنه )7(من أحد؟ قال: "ال وال السهم تستخرجه من جنب أخيك املسلم"

             مـــــــال مغنـــــــوم عـــــــن املشـــــــركني يف احلـــــــرب فلـــــــم خيـــــــتص بـــــــه بعـــــــض اجلـــــــيش 
الســـلب واعتبـــارا بـــه إذا قتلـــه دون البـــاقني إال بـــإذن اإلمـــام، أصـــله مـــا عـــدى 

  ُمدِبرا.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJxnDS��8د���a)א*.�م�xnDS��8د���a)א*.�م�xnDS��8د���a)א*.�م�xnDS��8د���a)א*.�م�xnDS��8د���a)א*.�م�xnDS��8د���a)א*.�م�xnDS��8د���a)א*.�م�xnDS��8د���a)א*.�م�����������������������������

وإمنا قلنـا: إن لإلمـام أن ينـادي بـذلك إذا رأى ضـعفاء مـن اجلـيش يـرغبهم 
ذلك يوم حنني ونادى: "من قتل قتـيال  �ويغريهم عن القتال وقد فعل لنيب 

  . )8(فله النفل"

                                                

 ) في (م): عوض.1(
 ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره. ) السلب: ھو2(
 ).190)، الرسالة (ص 1/358)، التفريع: (ص 390-1/386) انظر المدونة: (ص 3(
 ).177)، اNقناع: (ص 154-4/153) انظر اGم: (ص 4(
 .41) سورة اGنفال، ا{ية: 5(
 ) سبق تخريج الحديث.6(
 ).169لة: )، بإسناد صحيح (مسالك الد9/62H) أخرجه البيھقي: (7(
)، ومسلم ف!ي الجھ!اد والس!ير، ب!اب 4/57) أخرجه البخاري في فرض الخمس، باب من لم يخمس اGسMب: (8(

 ).3/1370استحقاق القاتل لسلب القتيل: (
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJx1;a�6א�x1;a�6א�x1;a�6א�x1;a�6א�x1;a�6א�x1;a�6א�x1;a�6א�x1;a�6א���������
. كلــه مــن اخلمــس ســلبا كــان أو غــريه، )1(فلــه النفــل"النفــل "مــن قتــل قتــيال 

والنفــل زيــادة علــى الســهم ملــن لــيس مــن أهــل الســهم، يفعلــه اإلمــام لــرأي يــراه 
وخيص به إنسانا بعينـه حلراسـة أو حماصـرة أو جتسـيس أو ختـرب وزيـادة عنـاء أو 
حســن بــالء أو غــري ذلــك ممــا يؤديــه اجتهــاده إليــه فيكــون ذلــك مــن اخلمــس؛ 

، )2(عـــة األمخـــاس ملـــك للغـــامنني فـــال جيـــوز لـــه أن يهـــب ملـــك غـــريهألن األرب
فـدل  )�m�m�m�mI��H��G��F��E��D��CI��H��G��F��E��D��CI��H��G��F��E��D��CI��H��G��F��E��D��Cllll )3 واألصل فيـه قولـه عـز وجـل:

: "مــا يل ممــا أفــاء اهللا علــيكم �مفهومــه أن األربعــة األمخــاس للغــامنني، وقولــه 
  . )4(إال اخلمس، واخلمس مردود فيكم"

z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.1212JJJJJJJJ�2ن�.?�4.�אلDS@א�+a{��.�+f5�2ن�.?�4.�אلDS@א�+a{��.�+f5�2ن�.?�4.�אلDS@א�+a{��.�+f5�2ن�.?�4.�אلDS@א�+a{��.�+f5�2ن�.?�4.�אلDS@א�+a{��.�+f5�2ن�.?�4.�אلDS@א�+a{��.�+f5�2ن�.?�4.�אلDS@א�+a{��.�+f5�2ن�.?�4.�אلDS@א�+a{��.�+f5���������xZ2DS@א�xZ2DS@א�xZ2DS@א�xZ2DS@א�xZ2DS@א�xZ2DS@א�xZ2DS@א�xZ2DS@א��������
مـــا حصـــل يف أيـــدي العـــدو مـــن أمـــوال املســـلمني علـــى وجـــه اإلغـــارة، فـــإن 

 )5(أســلم مــن حصــل يف يديــه وهــو معــه فــال ســبيل ملالكــه مــن املســلمني عليــه
وهــو ملــك ملــن أســلم عليــه خالفــا للشــافعي يف قولــه: إنــه علــى ملــك املســلم 

ألن للكفــار و  )7(: "اإلســالم جيــب مــا قبلــه"�؛ لقولــه )6(يكــون لــه بغــري مثــن
¢��¢��¢��¢���mmmmأموال املسلمني يدل عليه قوله تعـاىل: شبه ملك على ما حازوه من

�̈�§��¦��¥��¤��£�̈�§��¦��¥��¤��£�̈�§��¦��¥��¤��£�̈�§��¦��¥��¤��£llll )8(  فســــــــــماهم فقــــــــــراء بعــــــــــد
هجــرم وتــركهم ديــارهم وأمــواهلم، وألنــه ال خــالف أــم لــو اســتهلكوه حــال 

                                                

 ).151) النفل: ما يعطى اNمام من خمس الغنيمة لمستحقھا لمصلحة (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 1(
 ).1/358)، التفريع: (391-1/390)، المدونة: (445-1/454) انظر الموطأ: (2(
 .41) سورة اGنفال، ا{ية: 3(
 ).2/74) أخرجه أبو داود في الجھاد، باب اNمام يستأثر بشيء من الفيء: (4(
 ).190)، الرسالة (1/358)، التفريع: (379-1/378) انظر المدونة: (5(
 ).273) انظر مختصر المزنى: (ص 6(
 )، وقد سبق. 5/121)، وصححه اGلباني في إروائه (3/454)، وأبو عوانه والحاكم: (4/199: (أخرجه أحمد) 7(
 .8) سورة الحشر، ا{ية: 8(
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شـــركهم مث أســـلموا مل يضـــمنوه، ولـــو أتلفـــه مســـلم علـــى صـــاحبه للزمـــه غرمـــه، 
  ثبوت شبهة ملك للمشرك.فدل ذلك على 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJx�2�a���8�Z2DS@א@�ل�($�د�0"�אx�2�a���8�Z2DS@א@�ل�($�د�0"�אx�2�a���8�Z2DS@א@�ل�($�د�0"�אx�2�a���8�Z2DS@א@�ل�($�د�0"�אx�2�a���8�Z2DS@א@�ل�($�د�0"�אx�2�a���8�Z2DS@א@�ل�($�د�0"�אx�2�a���8�Z2DS@א@�ل�($�د�0"�אx�2�a���8�Z2DS@א@�ل�($�د�0"�א����������������������������
فــإذا ثبــت هــذا فــإن عــاد إىل املســلمني بالغنيمــة يف دار احلــرب قبــل إســالم 
من كان يف يده، فإن علم أنه ملك ملسلم مل جيز للجيش متلكه ولزم تركه إىل 

متلكــه واقتســامه، فــإن فللغــامنني  )1(أن يــأيت ربــه، وإن مل يعلــم أنــه مــال ملســلم
أتــى وأقــام البينــة علــى متلكــه قبــل قســمته فهــو لــه بغــري مثــن خالفــا لعمــرو بــن 

، وإن مل يعلــم حـــىت قســـم )3(يف قولـــه: إنــه ملـــك ملـــن غنمــه دون ربـــه )2(دينــار
فصاحبه أوىل به بالثمن، فإن مل يبذل قيمته فلـيس لـه أخـذه خالفـا للشـافعي 

  .)4(م وبعدهيف قوله: إنه له بغري مثن قبل القس
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJxW2S,�1�,�WfD��+D0ذא��xW2S,�1�,�WfD��+D0ذא��xW2S,�1�,�WfD��+D0ذא��xW2S,�1�,�WfD��+D0ذא��xW2S,�1�,�WfD��+D0ذא��xW2S,�1�,�WfD��+D0ذא��xW2S,�1�,�WfD��+D0ذא��xW2S,�1�,�WfD��+D0ذא������������������������������

وإمنــا قلنــا: إنــه إذا علــم بــه قبــل القســم فهــو ملالكــه بغــري مثــن؛ حلــديث ابــن 
عبــــاس قــــال: وجــــد رجــــل مــــن املســــلمني بعــــريا لــــه يف املغــــنم قــــد كــــان أصــــابه 

: "إن وجدتـــه يف املغـــنم فخـــذه، وإن وجدتـــه قـــد �املشـــركون فقـــال لـــه النـــيب 
، وحـــديث ابـــن عمــــر أنـــه ذهــــب فـــرس لــــه )5(بـــه بــــالثمن"قســـم فأنـــت أحــــق 

، وألنـه علـى )6(�فأخذها فظهر عليهم املسلمون فردت عليه يف زمـان النـيب 

                                                

 ) في (ق): مسلم.1(
اNمام أبو محمد الجمحي شيخ الحــرم في زمانه، سمع من اب!ن عب!اس وج!ابر واب!ن عم!ر،  عمرو بن دينار:) 2(

))، وس!ري أع!Mم 421) (انظ!ر تقري!ب (ص 138زھ!رى ثق!ة ثب!ت، (ت وحدث عن ابن أبى مليكه وقت!ادة وال
 ).5/30النبMء: (

 )).8/430) و قاله الزھرى أيضا، ( انظر المغنى: (3(
 ).273) انظر مختصر المزنى (ص 4(
) عن الحسن بن عماره وھو مت!روك وأخرج!ه الطبران!ي 5/111)، والبيھقي: (4/114) أخرجه الدارقطني: (5(

 )).3/434بو داود في مراسليه في حديث آخر (انظر نصب الراية: في معجمه، وأ
 ).4/35) أخرجه البخاري في الجھاد، باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم: (6(
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مل يـــزل عنـــه بقســـم وال بإســـالم مـــن هـــو يف يديـــه، وقـــد زالـــت  )1(أصـــل ملكـــه
  شبهة امللك عمن كان يف يده بعوده إىل املغامن فكان ملكا لصاحبه. 

ذلــك ببينــة؛ ألن الظــاهر أنــه مــن أمــوال الكفــار، وأنــه  وإمنــا شــرطنا أن يعلــم
لـــه دوـــم  )2(بـــني املســـلمني يف مجلـــة الغنـــائم ومدعيـــه يـــزعم أنـــه هـــو مســـتحق

  بأصل امللك، وأنه ال يستحق قسمة فال يقبل منه إال ببينة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJ��������x?2]��8�_0�W��?f)�v�WfD.�+S,0ذא�x?2]��8�_0�W��?f)�v�WfD.�+S,0ذא�x?2]��8�_0�W��?f)�v�WfD.�+S,0ذא�x?2]��8�_0�W��?f)�v�WfD.�+S,0ذא�x?2]��8�_0�W��?f)�v�WfD.�+S,0ذא�x?2]��8�_0�W��?f)�v�WfD.�+S,0ذא�x?2]��8�_0�W��?f)�v�WfD.�+S,0ذא�x?2]��8�_0�W��?f)�v�WfD.�+S,0ذא�����������������������������

بـالثمن للحـديث الـذي روينـاه وفيـه: وإمنا قلنا: إنه إذا قسم مل يكن لـه إال 
وهذا نص، وألنه ملا جـاز أن  )3("فإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن"

ميلـــك املســـلم علـــى الكـــافر بـــالقهر والغلبـــة جـــاز أن ميلـــك الكـــافر عليـــه مبثـــل 
ذلـــك، وألن قســـم اإلمـــام قـــد قطـــع حـــق صـــاحبها منهـــا مـــع تقـــدم شـــبهة يـــد 

حبكـم  )4(ده بالقسم أخذها حبق سهمهالكافر عليها، وألن من حصلت يف ي
حقه مـن  )5(اإلمام، فلو قلنا: إا تؤخذ منه بغري بذل ألدى ذلك إىل بطالن

  الغنيمة؛ ألن اإلمام ال يغرمه له وال يقدر أن يرجع به على الغامنني.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJxW8�"0ذא�38ل�א�[2?�<�ن�4وxW8�"0ذא�38ل�א�[2?�<�ن�4وxW8�"0ذא�38ل�א�[2?�<�ن�4وxW8�"0ذא�38ل�א�[2?�<�ن�4وxW8�"0ذא�38ل�א�[2?�<�ن�4وxW8�"0ذא�38ل�א�[2?�<�ن�4وxW8�"0ذא�38ل�א�[2?�<�ن�4وxW8�"0ذא�38ل�א�[2?�<�ن�4و����������������������������

ل يف يـده؛ ألنـه مقـدم وإمنا قلنـا: إنـه إذا بـذل الـثمن كـان أوىل بـه ممـن حصـ
صــار الــثمن كأنــه هــو  )7(حبرمــة تقــدم امللــك، وألنــه إذا أعطــاه الــثمن )6(عليــه

  .  )8(املستحق ويف احلديث: "فأنت أحق به بالثمن"
  

                                                

 ) في (ق): وGنه أصل ملك. 1(
 ) في (م): أنه المستحق..2(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا.3(
 ) في (م): بغير سھمه.4(
 (م): إبطال.) في 5(
 ) في (م): عليھم.6(
 ) الثمن: سقطت من (م).7(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا.8(
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z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.1717JJJJJJJJx�2�a�א#<�1.?�א�x�2�a�א#<�1.?�א�x�2�a�א#<�1.?�א�x�2�a�א#<�1.?�א�x�2�a�א#<�1.?�א�x�2�a�א#<�1.?�א�x�2�a�א#<�1.?�א�x�2�a�א#<�1.?�א���������
وجيوز للعسـكر أكـل الطعـام وذبـح املاشـية وأخـذ العلوفـات قبـل القسـم وال 

، ومل ينقـل أنـه )2(ألن الصحابة كـانوا يفعلـون ذلـك؛ )1(حياسبون به يف الغنيمة
علـــيهم وال أحـــد مـــن األئمـــة بعـــده، وال أـــم تشـــاحوا يف  )3(أنكـــر ذلـــك �

ـــــى أبـــــو بكـــــر الصـــــديق بـــــذلك يزيـــــد بـــــن أىب  � )4(طعـــــام وال علوفـــــة، ووص
وألن بالعســكر حاجــة إىل ذلــك  )6(قــال: ال تــذحبن شــاة إال ملأكلــة )5(ســفيان

الشراء أو استعداد ما  )7(ا منه لضاق م والحتاجوا إىلهلم وخليلهم ولو منعو 
  يكفيهم إىل آخر احلرب من دار اإلسالم وذلك باطل. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJOOOOOOOOx+P�a�א��+S,�6�W��+CS)�?2�x+P�a�א��+S,�6�W��+CS)�?2�x+P�a�א��+S,�6�W��+CS)�?2�x+P�a�א��+S,�6�W��+CS)�?2�x+P�a�א��+S,�6�W��+CS)�?2�x+P�a�א��+S,�6�W��+CS)�?2�x+P�a�א��+S,�6�W��+CS)�?2�x+P�a�א��+S,�6�W��+CS)�?2���������
، يف أرض العدو وقبل القتال فـال سـهم لـه، ومـن جـاء )8(ومن مات واصال

أســهم لــه  بعــد انقضــاء احلــرب فــال ســهم لــه وإن حضــر القتــال فقاتــل أو كثــر
يعـــين إىل انقضـــاء احلـــرب، أو قاتـــل ومـــات ويأخـــذ ورثتـــه ســـهمه، وإن حضـــر 

  . )9(مريضا ال ميكنه القتال حىت انقضت فله سهمه
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1919JJJJJJJJxل�L2?�.���,��1א���Oxل�L2?�.���,��1א���Oxل�L2?�.���,��1א���Oxل�L2?�.���,��1א���Oxل�L2?�.���,��1א���Oxل�L2?�.���,��1א���Oxل�L2?�.���,��1א���Oxل�L2?�.���,��1א���O��������

وإمنا قلنا: من مات قبـل القتـال فـال سـهم لـه؛ ألنـه مل حيصـل منـه قتـال وال 
فكان مبنزلة أن ميـوت يف دار يفعل أصال  )10(حضور لسببه فيكثر وال أثر فيه

                                                

 ).190)، الرسالة (ص 1/362)، التفريع: (1/394) انظر: المدونة: (1(
) عن ابن عمر رضي هللا عنھم!ا ق!ال: كن!ا نص!يب ف!ي المغ!ازى العس!ل أو الفاكھ!ة فنأكل!ه وH نرفع!ه، أخرج!ه 2(

)، وأثر أبو بك!ر ال!ذي س!يأتي 4/61الخمس باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب: ( البخاري في فرض
 ذكره من المصنف.

 ) ذلك سقطت من (م).3(
 ) الصديق: سقطت من (ق).4(
: بن حرب اGموي أخو معاوية صحابي مشھور أمره عم!ر عل!ى دمش!ق حت!ى م!ات بھ!ا يزيد بن أبى سفيان) 5(

 ). 1/328)، سير أعMم النبMء: (601ب التھذيب (ص ھـ بالطاعون (انظر تقري 18سنة 
 ) سبق تخريج اGثر.6(
 ) في (ق): تكليف.7(
)8.Mفي (م): فاص ( 
 ).190)، الرسالة (ص 1/360)، التفريع: (394-1/391) في جملة ھذه اGحكام انظر: المدونة: (9(
 ) في (م): منھم.10(
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اإلســالم، وألن القتــال ســبب الغنيمــة دون اخلــروج؛ ألنــه قــد يلقــى العــدو إذا 
  خرج وقد ال يلقاه.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2020JJJJJJJJxN!א'�:�/�א�
$8�/�V�?2�OxN!א'�:�/�א�
$8�/�V�?2�OxN!א'�:�/�א�
$8�/�V�?2�OxN!א'�:�/�א�
$8�/�V�?2�OxN!א'�:�/�א�
$8�/�V�?2�OxN!א'�:�/�א�
$8�/�V�?2�OxN!א'�:�/�א�
$8�/�V�?2�OxN!א'�:�/�א�
$8�/�V�?2�O��������
وإمنا قلنا: إن من جاء بعد انقضاء احلرب فال سـهم لـه خالفـا ألىب حنيفـة 

والغنيمــــة مل حتمــــل إىل دار يف قولــــه: إن املــــدد إذا جــــاء بعــــد تقضــــي احلــــرب 
؛ لقولــه )1(اإلســالم فإنــه يســهم لــه، وإن محلــت إىل دار اإلســالم مل يســهم لــه

فجعــــل مبــــا  )�mmmm���J��I��H��G��F��E��D��C��B���J��I��H��G��F��E��D��C��B���J��I��H��G��F��E��D��C��B���J��I��H��G��F��E��D��C��Bllll )2تعــــاىل:
يف الغنيمة ملن غنمها ومن جـاء بعـد تقضـي احلـرب فلـم يغـنم شـيئا فلـم يكـن 

بعضـــهم رفعـــه، وألنـــه مل ، وأظـــن )3( لـــه، وروي: (الغنيمـــة ملـــن شـــهد الوقيعـــة)
حيضـــر احلـــرب ومل حيصـــل منـــه قتـــال (فأشـــبه إذا جـــاء بعـــد الغنيمـــة، وألن مـــن 

، وال معاونة عليها فأشبه من )4(جاء بعد انقضاء احلرب ومل حيصل منه قتال)
  جاء بعد عودة الناس إىل دار اإلسالم.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2121JJJJJJJJx1���)�vل�,��4�1و��Lא���
Cd�?@�+CS)x1���)�vل�,��4�1و��Lא���
Cd�?@�+CS)x1���)�vل�,��4�1و��Lא���
Cd�?@�+CS)x1���)�vل�,��4�1و��Lא���
Cd�?@�+CS)x1���)�vل�,��4�1و��Lא���
Cd�?@�+CS)x1���)�vل�,��4�1و��Lא���
Cd�?@�+CS)x1���)�vل�,��4�1و��Lא���
Cd�?@�+CS)x1���)�vل�,��4�1و��Lא���
Cd�?@�+CS)��������
شــهد القتــال فلــه ســهمه قاتــل أو مل يقاتــل فألنــه حضــر وإمنــا قلنــا: إن مــن 

ســبب الغنيمــة وهــو القتــال، وألنــه لــيس كــل اجلــيش يقاتــل ألن ذلــك خــالف 
وبعضــهم حيفظــون  )5(مصــلحة احلــرب ألنــه حيتــاج أن يكــون بعضــهم يف الــردء

السـواد، وبعضــهم يف العلوفـة علــى حســب مـا حيتــاج إليــه يف احلـرب، فلــو قلنــا 
مل يستمر على ما بينـاه، (ولـو قلنـا إنـه ال يسـتحق إال مـن  إم يقاتلون كلهم

                                                

 ).4/125ري: ()، مختصر القدو285) انظر: مختصر الطحاوي (ص 1(
 .41) سورة اGنفال، ا{ية: 2(
)، مرفوعا وموقوفـا وقـال: الصحيـح إنـه موقـوف، وأخرجـه ابـن أبى شيب!ـة و 51-9/50) أخرجه البيھقي: (3(

الطبراني وابن عدى من طريق بخت!رى ب!ن مخت!ار ع!ن عب!د ال!رحمن ب!ن مس!عود ع!ن عل!ي موقوف!ا (تلخ!يص 
 ).3/102الحبير: (

 سين سقط من (م).) ما بين قو4(
 ) في (م): رداء.5(



558 

، ولــذلك قلنــا إن املــريض )1( اجلــيش يقــاتلون فيبطــل التــدبري) قاتــل لكــان كــل
�، وحصـل منـه التكثـري، وقيـل يف قولـه تعـاىل:)2(يسهم له ألنه قد شهد الوقعـة

�m�m�m�mW���V���U��T��S��R��Q��P��OW���V���U��T��S��R��Q��P��OW���V���U��T��S��R��Q��P��OW���V���U��T��S��R��Q��P��Ollll�)3(أي كثروا ،)4(.    

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2222JJJJJJJJ@א�+C�@א�+C�@א�+C�@א�+C�@א�+C�@א�+C�@א�+C�@א�+C�xN!ل�4�6ول�א�L�xN!ل�4�6ول�א�L�xN!ل�4�6ول�א�L�xN!ل�4�6ول�א�L�xN!ل�4�6ول�א�L�xN!ل�4�6ول�א�L�xN!ل�4�6ول�א�L�xN!ل�4�6ول�א�L���������
وإمنا قلنا: إن له سهمه وإن قتـل يف أول احلـرب؛ ألنـه قـد اسـتحقه بالقتـال 
واحلضـــور، فـــإن بقـــي كـــان لـــه وإال فلورثتـــه؛ ألنـــه حـــق تركـــه فوجـــب أن يـــورث 

  عنه. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2323JJJJJJJJxא؟�D���)�v0ذא��N!ع��6א�aFא/�وא�NVم����CSא�xא؟�D���)�v0ذא��N!ع��6א�aFא/�وא�NVم����CSא�xא؟�D���)�v0ذא��N!ع��6א�aFא/�وא�NVم����CSא�xא؟�D���)�v0ذא��N!ع��6א�aFא/�وא�NVم����CSא�xא؟�D���)�v0ذא��N!ع��6א�aFא/�وא�NVم����CSא�xא؟�D���)�v0ذא��N!ع��6א�aFא/�وא�NVم����CSא�xא؟�D���)�v0ذא��N!ع��6א�aFא/�وא�NVم����CSא�xא؟�D���)�v0ذא��N!ع��6א�aFא/�وא�NVم����CSא���������

خالفــا ملــن قــال: إنــه  )5(اموال يســهم لألجــراء والصــناع املتشــاغلني باكتســ
���������m�m�m�mq��p��o��n��m��l��k��jq��p��o��n��m��l��k��jq��p��o��n��m��l��k��jq��p��o��n��m��l��k��jrrrr ؛ لقولـه تعـاىل:)6(يسهم هلم

w����v��u��t���sw����v��u��t���sw����v��u��t���sw����v��u��t���sllll�)7( ففـــرق بــــني حكميهمــــا)وألنــــه مل حيصــــل )8 ،
بــه الســهم وهــو القتــال والتكثــري واملعاونــة؛ ألنــه إمنــا  منــه املعــىن الــذي يســتحق

القتـل فلـم يسـتحق غـري  )9(حضر خلدمة من استأجره أو لغرض مـن األغـراض
  السهم.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2424JJJJJJJJx1���)�IV#אx1���)�IV#אx1���)�IV#אx1���)�IV#אx1���)�IV#אx1���)�IV#אx1���)�IV#אx1���)�IV#א��������

؛ ألنــه )11(لــه أصــال )10(فأمــا مــن قاتــل فلــه ســهم خالفــا ملــن قــال: ال ســهم
ممــن خوطــب باجلهــاد فــإذا قاتــل أســهم لــه كغــري األجــري، وألنــه لــيس يف كونــه 

                                                

 ) ما بين قوسين سقط من (م).1(
 ) في (م): قد حضر الوقيعة.2(
 .167) سورة آل عمران، ا{ية: 3(
 ) انظر تفسير الطبري.4(
 ).190)، الرسالة (ص 1/360) انظر التفريع: (5(
 ).469-8/468) في إحدى الروايتين عن أحمد: يسھم لھم (انظر المغنى: (6(
 .20) سورة المزمل، ا{ية: 7(
 ) في (ق): حكمھا.8(
 ) من اGغراض: سقطت من (ق).9(
 ) في (م): H يسھم.10(
 )).8/467) قاله أحمد (انظر المغنى: (11(
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أجـــريا أكثـــر مـــن أنـــه عـــوض علـــى منافعـــه وذلـــك ال مينـــع الســـهم لـــه إذا قاتـــل  
، ومعـه جتـارة أو يـؤاجر نفسـه للخدمـة؛ ألن ذلـك ال )1(كالذي حيج عن غريه

  مينع صحة احلج.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2525JJJJJJJJx؟�Fوא��A4N@وא�
�$D��+CS)�1�x؟�Fوא��A4N@وא�
�$D��+CS)�1�x؟�Fوא��A4N@وא�
�$D��+CS)�1�x؟�Fوא��A4N@وא�
�$D��+CS)�1�x؟�Fوא��A4N@وא�
�$D��+CS)�1�x؟�Fوא��A4N@وא�
�$D��+CS)�1�x؟�Fوא��A4N@وא�
�$D��+CS)�1�x؟�Fوא��A4N@وא�
�$D��+CS)�1���������

وال يسـهم لعبـد وال امــرأة وال صـيب؛ ألن هــؤالء فـرض اجلهــاد سـاقط عــنهم 
للمعاونــــة احلاصــــلة مــــنهم، فأمــــا  )3(، وال بــــأس أن يرضــــخ)2(فلــــم يســــهم هلــــم

خالفـــــا ألىب حنيفـــــة  )4(تـــــال فيســـــهم لـــــه عنـــــدناالصـــــيب املراهـــــق إذا أطـــــاق الق
يعـــرض  �قـــال: كـــان رســـول اهللا  )6(حلـــديث مســـرة بـــن جنـــدب )5(والشـــافعي

عليه غلمان األنصار فيلحق من أدرك منهم فعرضت عليه عاما فأحلق غالمـا 
وردين فقلـــــت يـــــا رســـــول اهللا: أحلقتـــــه ورددتـــــين ولـــــو صـــــارعين لصـــــرعته قـــــال: 

  .)7(فصارعين فصرعته فأحلقين
ألنه قد وجد فيه ما يوجد يف البـالغ مـن القتـال واملكابـدة للعـدو وهـو مـن و 

  اجلنس الذي يسهم له فكان كالبالغ.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2626JJJJJJJJxسN;א�;��س�وא��+C�xسN;א�;��س�وא��+C�xسN;א�;��س�وא��+C�xسN;א�;��س�وא��+C�xسN;א�;��س�وא��+C�xسN;א�;��س�وא��+C�xسN;א�;��س�وא��+C�xسN;א�;��س�وא��+C���������

خالفــا ألىب حنيفــة يف  )8(للفــارس ثالثــة أســهم، ســهم لــه وســهمان لفرســه
 كان يسهم للخيل؛ للفـرس  �، ملا رواه ابن عمر (أنه )9(قوله: إن له سهمني

                                                

 ) عن غيره سقطت من (ق).1(
 ).190)، الرسالة (ص 1/360)، التفريع: (1/393) انظر المدونة: (2(
 ).228الكثير (المصباح المنير ) يرضخ لھم: أن يعطيھم شيئا ليس ب3(
 ).190)، الرسالة (ص 1/32) انظر التفريع: (4(
 ).175)، اNقناع: (ص 4/132) انظر مختصر القدوري: (5(
: بن ھـMل الفــزاري حليف اGنصار صحابي مشھور له أحاديث مات بالبصرة سنة ثم!ان سمرة بن جنــدب) 6(

 ). 3/183ر أعMم النبMء: ()، سي256وخمسين (انظر تقريب التھذيب (ص 
 )، و أبو داود في المراسيل.10/18) أخرجه البيھقي: (7(
 ).190)، الرسالة (ص 361-1/360)، التفريع: (1/391) انظر المدونة: (8(
 ).4/131)، مختصر القدوري: (285) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 9(



560 

، وغريه، وألن الفارس ملا زيـد )2(ورواه ابن عباس )1( سهمني وللفارس سهما)
من مؤونة فارسـه فوجـب  على الراجل لكثرة مؤونته وكانت مؤونة الفرس أكثر
  أن يزاد له أيضا مبثل ما له زيد فارسه على الراجل.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2727JJJJJJJJx1VאNא��+C�x1VאNא��+C�x1VאNא��+C�x1VאNא��+C�x1VאNא��+C�x1VאNא��+C�x1VאNא��+C�x1VאNא��+C���������
فـــــارس كـــــذلك أســـــهم لـــــه وأضـــــعف لل  �ســـــهم؛ ألن النـــــيب  )3(وللراجـــــل

والفرس، وألن ذلك يوجب املساواة إال أن يكون هناك معىن يقتضي الزيادة، 
  وليس ذلك بالفرس وقد ذكرناه.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2828JJJJJJJJxאسNO4�A
��W2?�<�ن���OxאسNO4�A
��W2?�<�ن���OxאسNO4�A
��W2?�<�ن���OxאسNO4�A
��W2?�<�ن���OxאسNO4�A
��W2?�<�ن���OxאسNO4�A
��W2?�<�ن���OxאسNO4�A
��W2?�<�ن���OxאسNO4�A
��W2?�<�ن���O��������
خالفـــــا ألىب يوســـــف  )4(وإذا كـــــان لـــــه عـــــدة أفـــــراس مل يســـــهم إال لواحـــــد

ــــه: إنــــه يســــهم لفرســــني، وال يســــهم ملــــا زاد عليهمــــا، والبــــن )5(وغــــريه  يف قول
مل يســهم إال لواحــد يف حروبــه كلهـــا،  �مــن أصــحابنا؛ ألن النــيب  )6(اجلهــم

وكــذلك األئمــة بعــده، وألن العــدو ال ميكــن أن يقاتــل إال علــى فــرس واحــد، 
وما زاد على ذلك رفاهة وزيادة ال يؤثر يف زيـادة السـهمني كالـذي معـه زيـادة 

  سيوف أو رماح، واعتبارا بالثالث والرابع.
��������
��������
��������

                                                

، ومسلم في الجھاد، باب: كيفية قسمة الغنيمة ب!ين )3/218) أخرجه البخاري في الجھاد، ياي: سھام الفرس: (1(
 ).3/1383الحاضرين: (

))، وق!ال الترم!ذي: روى 3/443) حديث ابن عباس أخرج!ه الطبران!ي وأب!و يعل!ى: (انظ!ر: مجم!ع الزوائ!د: (2(
 ).4/105الحديث عن ابن عباس وجمع من جارية، وابن عمرة عن أبيه ذكر ذلك الترمذي في سننه: (

 ).1/360)، التفريع: (1/392المدونة: () انظر: 3(
 ).1/360)، التفريع: (1/457) انظر: الموطأ: (4(
 ).4/132)، مختصر القدوري: (285) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 5(
أبو بكر محمد بن أحمد بن أحمد بن الجھم، سمع القاضي إسماعيل وروى عن إبراھيم ب!ن حم!اد  ابن الجھم:) 6(

 )). 79-78ھـ، (شجرة النور الزكية ( 329وجماعة، ت  وعنه أبو بكر اGبھري
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2929JJJJJJJJ*א*א*א*א*א*א*א*אx?)אذkوא��?KCDم���C�x?)אذkوא��?KCDم���C�x?)אذkوא��?KCDم���C�x?)אذkوא��?KCDم���C�x?)אذkوא��?KCDم���C�x?)אذkوא��?KCDم���C�x?)אذkوא��?KCDم���C�x?)אذkوא��?KCDم���C���������
ألـا يف جـنس اخليـل  )3(إن أجازها اإلمام أسهم هلا )2(والرباذين )1(واهلجن

العتـــاق وتولـــدها، وإمنـــا شـــرطنا إذن اإلمـــام؛ ألن االنتفـــاع ـــا خيتلـــف حبســـب 
 )4(املواضــــع فــــاهلجن تصــــلح للمواضــــع املتــــوعرة كالشــــعاب واجلبــــال، والعتــــاق

كـر والفـر، فكـان ذلـك متعلقـا بـرأي اإلمـام، تصلح للمواضع اليت يـأيت فيهـا ال
  والعتاق خيل العرب، واهلجن والرباذين خيل الفرس والروم.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3030JJJJJJJJxI$��1وא!���2وא���Dم���C�*אxI$��1وא!���2وא���Dم���C�*אxI$��1وא!���2وא���Dم���C�*אxI$��1وא!���2وא���Dم���C�*אxI$��1وא!���2وא���Dم���C�*אxI$��1وא!���2وא���Dم���C�*אxI$��1وא!���2وא���Dم���C�*אxI$��1وא!���2وא���Dم���C�*א��������
) 6(: "للفــــرس ســــهمان"�؛ لقولــــه )5(وال يسهـــــم لبغــــل وال محــــار وال بعــــري

األئمـة  أسهم ملا سوى اخليـل وال �فخصه باإلسهام، وألنه مل ينقل عنه أنه 
بعــده، وألنـــه ال يتـــآتى القتـــال عليهـــا وال تصــلح للكـــر وال للفـــر، وإمنـــا تصـــلح  

  للحمولة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3131JJJJJJJJx�)NS��2א��a{��2S,�6x�)NS��2א��a{��2S,�6x�)NS��2א��a{��2S,�6x�)NS��2א��a{��2S,�6x�)NS��2א��a{��2S,�6x�)NS��2א��a{��2S,�6x�)NS��2א��a{��2S,�6x�)NS��2א��a{��2S,�6��������

مـن عسـكر فغنمـت بينهمـا وبـني بقيـة العسـكر، و إن  )7(إذا خرجت سرية
، والفرق بـني املوضـعني أـا إذا )8(خرجت من بلد مل يقسم ألهل البلد معهم

لـة عســكر فبقيــة العسـكر ردء هلــا وعـون فبقــوم وصــلت  إىل خرجـت مــن مج
االنفـــراد؛ ألنـــه لـــو دمههـــا أمـــر ألمـــدها بقيـــة العســـكر، ولـــوال أـــم خلفهـــا ملـــا 
أقـدمت علــى التقــدم واالنفـراد، ولــيس كــذلك إذا خرجـت مــن بلــد؛ ألن أهــل 
البلــد ليســوا عونــا هلــا حينئــذ وال ردًءا بــدليل أنــه لــو دمههــا أمــر مل يصــل أهــل 

                                                

 ). 6/2216) الھجن: ھي اNبل، والھجين ما كان أبوه عربي وأمه نبطية (الصحاح: 1(
 ).13/51) البراذين: جمع برذون: وھو فرس عظيم الخلقة غليظ اGعضاء (لسان العرب: 2(
 ).1/361)، والتفريع: (1/391) انظر: المدونة: (3(
 ).4/1021لعتاق: مفرده عتيق وھو الخيار من كل شيء، فرس عتيق: رائع كريم بين العتق (الصحاح : ) ا4(
 ).1/361)، التفريع: (1/457) الموطأ: (5(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا.6(
 ).275) السرية: قطعت من الجيش، فھي تسري في خفية (المصباح المنير ص 7(
 ).358()، التفريع : 1/390) المدونة: (8(
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البلد إىل مسعونتهـا وال انتفعـت ـم بانقطـاعهم عنهـا فـإذا كـان كـذلك وجـب 
  انفرادها مبا غنمت.

z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.3232JJJJJJJJxN!4��2.�אل��1�4א�a{xN!4��2.�אل��1�4א�a{xN!4��2.�אل��1�4א�a{xN!4��2.�אل��1�4א�a{xN!4��2.�אل��1�4א�a{xN!4��2.�אل��1�4א�a{xN!4��2.�אل��1�4א�a{xN!4��2.�אل��1�4א�a{��������
 )1(ما غنم من أموال أهل احلرب على وجهني: منه مغنوم بقتـال أو إجيـاف

عليـــــه خبيـــــل أو ركـــــاب فهـــــذا خيمـــــس فيكـــــون مخســـــة لإلمـــــام وأربعـــــة أمخاســـــه 
�m�m�m�m��H��G��F��E��D��C��B��H��G��F��E��D��C��B��H��G��F��E��D��C��B��H��G��F��E��D��C��B واألصــــل فيــــه قولــــه تعــــاىل: ،)2(للغــــامنني
IIIIllll)3(  مــا يل ممــا أفــاء �فــدل علــى أربعــة أمخاســه للغــامنني، وقولــه" :

  فدل أن الباقي له. )4(اهللا عليكم إال اخلمس"
ومنــه مغنــوم بغــري إجيــاف وال حاجــة إىل قتــال، وذلــك هــو مــا ينجلــى عنــه 

بـــل يصـــرف مجيعـــه يف مصـــاحل وفزعـــا، فهـــذا ال يقســـم  )5(أهلـــه ويرتكونـــه رهبـــة
املسلمني، وحكمه حكم اخلمس من الغنيمة خالفا ألىب حنيفة يف قولـه: إنـه 

[��^��_���`����m�m�m�m��d��c��b��a��`���_��^��]��d��c��b��a��`���_��^��]��d��c��b��a��`���_��^��]��d��c��b��a، واألصل فيه قولـه تعـاىل:)6(خيمس
p��o��n��m��l��k��j���i����h��g��f��ep��o��n��m��l��k��j���i����h��g��f��ep��o��n��m��l��k��j���i����h��g��f��ep��o��n��m��l��k��j���i����h��g��f��e �l�l�l�l)7(  فأخرب تعاىل
ملا نزل على بين  �بأن استحقاقهم القسم ال يكون إال بإجيافهم، وروي أنه 

الـديار مبـا فيهـا  �وحـاز هـو  النضري فزعوا وجعلوا ينقبـون احلصـون ويهربــون،
  . )8(فانتظر املسلمون القسم بينهم فنزلت هذه اآلية

  

                                                

) اNيج!!اف: التحري!!ك واNيق!!اف والس!!ير القت!!ال، وق!!ولھم: م!!ا حص!!ل بإيج!!اف أي بأعم!!ال الخي!!ل والرك!!اب ف!!ي 1(
 ) .190تحصيله (غرر المقالة ص 

 ).190)، الرسالة ( ص 1/358)، التفريع: (387-386و  1/374) انظر: المدونة: (2(
 .41) سورة اGنفال، أ{ية: 3(
 ) سبق تخريج الحديث.4(
 ) في (م): ھيبة.5(
 ).4/136) انظر: مختصر القدوري: (6(
 .6) سورة الحشر، ا{ية: 7(
 ) سبق تخريج الحديث.8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3333JJJJJJJJx�)BQאج�وאNpא�;�/�وא�+f5x�)BQאج�وאNpא�;�/�وא�+f5x�)BQאج�وאNpא�;�/�وא�+f5x�)BQאج�وאNpא�;�/�وא�+f5x�)BQאج�وאNpא�;�/�وא�+f5x�)BQאج�وאNpא�;�/�وא�+f5x�)BQאج�وאNpא�;�/�وא�+f5x�)BQאج�وאNpא�;�/�وא�+f5��������
حكــم كلــه واحــد ال خيمــس  )3(واجلزيــة )2(ومخــس الغنيمــة واخلــراج )1(الفــيء

بغـري تقـدير بـل لـو احتـاج إىل  )4(اإلمام من كفايته وعيالـه شيء منه بل يأخذ
، يصـــــرف البـــــاقي يف مصـــــاحل املســـــلمني مـــــن بنـــــاء القنـــــاطر )5(مجيعـــــه ألخـــــذه

واملساجد وعمارة الثغور وأرزاق القضاة على حسـب مـا يؤديـه إليـه اجتهـاده، 
، وقــال أبــو حنيفــة: )6( علــى مــا يؤديــه اجتهــاده) �(ويعطــى مــن قرابــة النــيب 

مخـــس الغنيمـــة علـــى ثالثـــة أســـهم: ســـهم لليتـــامى وســـهم للمســـاكني  يقســـم
، وقـــــال )7(قـــــد ســـــقط مبوتـــــه �وســـــهم البـــــن الســـــبيل، قـــــال: وســـــهم النـــــيب 

ويصــرف اليــوم يف مصــاحل  �: ســهم للنــيب )8(الشــافعي: يقســم مخســة أمخــاس
املســــلمني، وســــهم لــــذوي القــــرىب غنــــيهم وفقــــريهم، وســــهم لليتــــامى، وســــهم 

  . )9(السبيلللمساكني، وسهم البن 
وحكى عن طاوس وغريه زيـادة سـهم سـادس؛ وهـو مـا ينصـرف إىل عمـارة 

: "ما يل مما أفاء اهللا علـيكم إال اخلمـس واخلمـس �، فدليلنا قوله )10(الكعبة
، ومل يقـــل: إن مخـــس اخلمـــس مـــردود فـــدل علـــى أن مـــا زاد )11(مـــردود فـــيكم"

                                                

) الف!يء: ھ!!و الم!!أخوذ م!!ن م!!ال كافـ!ـر ممـ!!ـا س!!وى الغنيمـ!!ـة وس!!وى المخت!ـص بأخ!!ذه المح!!دودين (ح!!دود اب!!ن 1(
 ).148عرفة وشرح الرصاع ص 

 ).166ولذلك أطلق على الجزية (المصباح المنير ص  ) الخراج: وھو ما يحصل من غلة اGرض؛2(
) والجزية: ما ألزم الكافر من م!ال Gمن!ه باس!تقراره تح!ت حك!م اNس!Mم بص!ونه (ح!دود اب!ن عرف!ة م!ع ش!رح 3(

 ).145الرصاع 
 ) في (م): عماله.4(
 ) في (م): الكافي :له أخذه.5(
 ) ما بين قوسين سقط من (ق).6(
 ).4/133)، ومختصر القدوري: (385-384(ص  ) انظر: مختصر الطحاوي:7(
 ) أخماس: سقطت من (م).8(
 ).179)، اٌقناع: (ص 270) انظر: مختصر المزنى (ص 9(
 )).407-6/406) وقال أبو العالية (انظر المغنى: (10(
 ) سبق تخريج الحديث.11(
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بكـــر وعمـــر علـــى قـــدر كفايتـــه منـــه ينصـــرف يف مصـــاحل املســـلمني، وألن أبـــا 
  . )2(على االجتهاد )1(قسموا اخلمس -رضوان اهللا عليهم –وعثمان وعليا 

كانا ال يعطيان من سـهم   )3(-رضي اهللا عنهما –وروي أن أبا بكر وعمر 
[��^��_���[��^��_���[��^��_���[��^��_����m�m�m�m وأن عمــر بــن اخلطــاب تلــى قولــه تعــاىل: )4(إال الفقــراء �النــيب 

��a��̀��a��̀��a��̀��a��̀llll  :إلى قوله�m�m�m�mD��C��B��AD��C��B��AD��C��B��AD��C��B��Allll)5( فقال: إن)ذه ه )6
  . )7(اآلية قد استوعبت الناس كلهم حىت الراعي بعدن

يف املــــرض الــــذي  -رضــــي اهللا عنهمــــا –وروي أن عليــــا دخــــل علــــى عمــــر 
: إنــا أبنــاء العــم يف -� –مــات فيــه فأعطــاه ســهم ذوي القــرىب فقــال علــي 

، وألنه نصيب من اخلمـس فجـاز )9(حاجة فأقسمه فيهم )8(غىن عنه وبالناس
، وأما عمـارة �صاحل املسلمني اعتبارا مبا عدى مخسة صرفه إىل الفقراء وم

وال عــن أحــد مــن األئمــة أن هلــا ســهما مقــدرا  �الكعبــة فلــم ينقــل عــن النــيب 
  فكانت كسائر املصاحل إن احتيج إىل عمارا انفق عليها بقدر احلاجة.

 z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.z����S.3434JJJJJJJJx����#�6אx����#�6אx����#�6אx����#�6אx����#�6אx����#�6אx����#�6אx����#�6א��������
  : )10(اإلمام يف األسارى خمري بني أشياء

رتقاقهم أو فــدائهم أســارى إن كــانوا يف أيــدي العــدو مــن إمــا قــتلهم أو اســ
املسلمني، أو من عليهم وأطلقوا بغري شيء، أو عقد ذمة على أداء اجلزيـة يف 

                                                

 ) في (م): خمس والخمس.1(
 ).G335موال (ص )، ا6/343) انظر في تخريج ھذه ا{ثار: البيھقي: (2(
 ) رضي هللا عنھما: سقطت من (ق).3(
 ).302-6/296) أخرجه البيھقي: (4(
 .6) سورة الحشر، ا{ية: 5(
 ) في (م): أري. 6(
 ).4/151)، عبد الرزاق: (6/351) أخرجه البيھقي: (7(
 ) في (م): فأقسمه في الناس. 8(
 ).36/ 2)، الطحاوي: (238-5/237) انظر عبد الرزاق: (9(
 ).2/36)، الرسالة ( 362-1/361)، التفريع: (1/374) انظر: المدونة: (10(
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رآه من هذه الوجوه فقد حصل هلـم معـه  )1(بالدنا، فإذا مل يقتلهم فبأي وجه
  األمان فال جيوز بعده قتلهم.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3535JJJJJJJJx����#�1אL,אز��Vx����#�1אL,אز��Vx����#�1אL,אز��Vx����#�1אL,אز��Vx����#�1אL,אز��Vx����#�1אL,אز��Vx����#�1אL,אز��Vx����#�1אL,אز��V��������
، )3(إال مــا حيكــي عــن بعــض التــابعني )2(تلهم فــال خــالف فيــهفأمــا جــواز قــ

����m�m�m�m��µواألصــل فيــه قولــه تعــاىل: �́�³��²��±���°��¯���®������¬��«��µ�� �́�³��²��±���°��¯���®������¬��«��µ�� �́�³��²��±���°��¯���®������¬��«��µ�� �́�³��²��±���°��¯���®������¬��«
¶¶¶¶llll )4(قيل: بالقتل الكثري ،)وقوله تعاىل)5 ،:��m�m�m�m��~��}��|��~��}��|��~��}��|��~��}��|

����llll)6( قتــل مجاعــة مــن األســاري مــنهم عقبــة والنضــر بــن  �، وألنــه
أنــــــه قــــــال يف  -� –بكــــــر الصــــــديق ، وروي عــــــن أىب )7(احلــــــارث وغريمهــــــا

، وقتــل )8(وددت أين مل أحرقــه وكنــت قتلتــه ســرحيا أو أطلقتــه جنيحــا الفجــاءة:
وكــان أعطــاه األمــان علــى مجاعــة مل  )9(أبــو موســى األشــعري دهقــان الســوس

  يدخل نفسه فيهم، وليس يف ذلك خالف يعتمد عليه.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3636JJJJJJJJx����#�6א��,�ق�אx����#�6א��,�ق�אx����#�6א��,�ق�אx����#�6א��,�ق�אx����#�6א��,�ق�אx����#�6א��,�ق�אx����#�6א��,�ق�אx����#�6א��,�ق�א��������

م جــــنس مشــــركون فجــــاز اســــرتقاقهم إذا رآه فأمــــا جــــواز اســــرتقاقهم فألــــ
اإلمام كالنساء والعبيد والصبيان، وألنه ليس يف كوم رجاال بالغني إال خيفة 
املقاتلـــة، وذلـــك ال مينـــع اســـرتقاقهم كالصـــبيان إنـــه خيـــاف مـــنهم املقاتلـــة بعـــد 

  الكرب مث ال مينع ذلك اسرتقاقهم.
                                                

 ) وجه: سقطت من (ق).1(
 )..6/10) انظر: بداية المجتھد: (2(
 ).227-16 –) كان الحسن يكره قتل اGسير حكاه أشعت (انظر أحكام القرآن للقرطبي 3(
 .67) سورة اGنفال، ا{ية: 4(
 ).1/42) انظر: تفسير الطبري. (5(
 .5) سورة التوبة، ا{ية: 6(
)، وال!دارقطني 14/372)، اب!ـن أب!ى شيـ!ـبة (65-9/64) أخرج ھذا الح!ديث الطبران!ي والش!افعي والبيھق!ي: (7(

)، ومجم!!ع الزوائ!!د: 3/402وأخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي مراس!!ليه وأب!!و عبي!!د ف!!ي اGم!!وال (انظ!!ر نص!!ب الراي!!ة: (
)6/92.( 

حرقه أبو بك!ر وھ!و مقم!وط؛ Gن!ه زع!م أن!ه أس!لم فجھ!زه أب!و بك!ر  –بن عبد ياليل  الفجاءة: ھو إياس عبد هللا) 8(
بج!يش فلم!!ا س!ار جع!!ل H يم!ر بمس!!لم وH مرت!د إH قتل!!ه وأخ!!ذ مال!ه (انظ!!ر قص!ة الفج!!اءة ف!ي البداي!!ة والنھاي!!ة: 

6/344.( 
 ) لم أعثر على تخريج لھذا اGثر.9(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3737JJJJJJJJx�)BQ4دא/�א�MD���N�#א�/���Lא�x�)BQ4دא/�א�MD���N�#א�/���Lא�x�)BQ4دא/�א�MD���N�#א�/���Lא�x�)BQ4دא/�א�MD���N�#א�/���Lא�x�)BQ4دא/�א�MD���N�#א�/���Lא�x�)BQ4دא/�א�MD���N�#א�/���Lא�x�)BQ4دא/�א�MD���N�#א�/���Lא�x�)BQ4دא/�א�MD���N�#א�/���Lא���������
جــواز اســتبقائهم علـــى أداء اجلزيــة وكــوم أحـــرارا فاعتبــارا مبــن جاءنـــا  فأمــا

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ابتـداء وسـأل عقـد الذمــة لـه؛ وألن ذلـك موجـب الظــاهر مـن قولـه عـز وجــل:
�m�m�m�mi��h��g��f��e��d��ci��h��g��f��e��d��ci��h��g��f��e��d��ci��h��g��f��e��d��cllll)1(  ألمرائــــــه: "فــــــإن  �وقولــــــه

،وألــم لــو بــذلوا ذلــك قبــل القــدرة علــيهم )3(")2(أبــوا فادعهمــا إىل أداء اجلزيــة
  لقبلناهم فكذلك بعدها.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3838JJJJJJJJxAא@;�دאxAא@;�دאxAא@;�دאxAא@;�دאxAא@;�دאxAא@;�دאxAא@;�دאxAא@;�دא������������������
ـــم خالفـــا ألىب حنيفـــة يف منعـــه  )5(، أو املفـــاداة)4(وأمـــا جـــواز املـــّن علـــيهم

���m�m�m�ma ، فلقولــه تعــاىل:)6(األمــرين �̀�_��~��}a�� �̀�_��~��}a�� �̀�_��~��}a�� �̀�_��~��}llll)7( وهــذا نــص؛ وألنــه ،� 
فقــال لــه: أطلقــين فــإين ذو عيــال  أراد قتــل أىب عــزة الشــاعر ملــا أســر ببــدر إذا

فأطلقه على أن ال يرجـع إىل القتـال فمضـى إىل املشـركني وقـال: سـخرت مـن 
            : "ال يلســــــــع�حممــــــــد مث عــــــــاد فقاتــــــــل فأخــــــــذ فطلــــــــب أن يطلــــــــق فقــــــــال 

فمــــّن  )9(وســــئل يف مثامــــة بــــن أثــــال )8(املــــؤمن مــــن جحــــر مــــرتني" وقتلــــه بيــــده
يـــــا فســـــألين يف هـــــؤالء ألطلقـــــتهم : "لـــــو كـــــان مطعـــــم ح�، وقـــــال )10(عليـــــه

���m�m�m�ma ، وأما املفـاداة فلقولـه تعـاىل:)11(له" �̀�_��~��}a�� �̀�_��~��}a�� �̀�_��~��}a�� �̀�_��~��}llll)12( وبفعلـه ،� 

                                                

 .29) سورة التوبة، ا{ية: 1(
 سقطت من (م). ) أداء الجزية:2(
 ) سبق تخريج الحديث.3(
 ).16/226) المن: ھو إطMقھم من غير جزية (أحكام القرآن للقرطبي: 4(
 ) المفاداة: وھو إطMقھم بفدية يدفعونھا. 5(
 ).4/124) انظر: مختصر القدوري: (6(
 .4) سورة محمد: ا{ية: 7(
: "H يلسع المؤمن من جحر مرتين"، فقد أخرج!ه � )، أما قوله9/65) الحديث بھذه القصة أخرجه البيھقي: (8(

 ).4/2295مسلم في الزھد، والرقائق باب H يلدغ المؤمن من جحر مرتين: (
 ) وھو سيد أھل اليمامة.9(
)، ومسلـ!ـم ف!ي الجھـ!ـاد 5/117) أخرجه البخاري في المغازى، باب وفد بن حنيفة وحديث ثمامة بن أثال: (10(

 ).3/1442ر وحبسه وجواز المن عليه: (والسير، باب: ربط اGسي
 ).4/953على اGسارى: ( �) أخرجه البخاري في الجھاد، باب من النبي 11(
 .4) سورة محمد: ا{ية: 12(
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، وأطلـــق أســـريا مـــن عقيـــل، )1(بأســـارى بـــدر أطلقهـــم علـــى مـــال أخـــذه مـــنهم
  . )2(وفادى به رجلني من أصحابه كانا أسريين من ثقيف

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3939JJJJJJJJxא#.�نxא#.�نxא#.�نxא#.�نxא#.�نxא#.�نxא#.�نxא#.�ن������������������
ن؛ ألنــه ال يفعــل إال مــع االســتبقاء وإمنــا قلنــا: إن كــل ذلــك يتضــمن األمــا

فلم جيز قتلهم من بعـد؛ ألنـه قـد يكـون غـدرا، والغـدر ممنـوع غـري جـائز لقولـه 
ــــــــه )�m�m�m�mu��t������s��r��q��p����o��n��mu��t������s��r��q��p����o��n��mu��t������s��r��q��p����o��n��mu��t������s��r��q��p����o��n��m llll�)3 تعــــــــاىل: ، وقول

    .  )4(: "ينصب للغادر لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فالن"�
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO4040JJJJJJJJx+DS@4.�ن�אx+DS@4.�ن�אx+DS@4.�ن�אx+DS@4.�ن�אx+DS@4.�ن�אx+DS@4.�ن�אx+DS@4.�ن�אx+DS@4.�ن�א������������������

، )5(م العاقــل البــالغ الم ال جيــوز نقضــه ذكــرا كــان أو أنثــىأمــان احلــر املســل
               وقـــال عبـــد امللـــك: أمـــان مـــن ســـوى أمـــري اجلـــيش موقـــوف علـــى إجازتـــه: فـــإن

: "ويســــــــــعى بــــــــــذمتهم     �، وجــــــــــه األول قولــــــــــه )6(رأى أن ميضــــــــــيه وإال رّده 
الفـتح  أجارت رجال من املشركني يوم )8(وهذا عام، وألن أم هانئ )7(أدناهم"

وكــــــذلك  ،)9(: "قــــــد أجرنـــــا مـــــن أجــــــرت يـــــا أم هـــــانئ"�فقـــــال رســـــول اهللا 
  . )11(فلم ينكر عليه �مع أىب سفيان أجازه بغري أمر النيب  )10(العباس

                                                

 ).1385-3/1383) أخرجه مسلم في الجھاد، باب اNمداد بالمMئكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم: (1(
 ).3/324) انظر المستدرك للحاكم: (2(
 .58سورة اGنفال: ا{ية: ) 3(
)، ومسلم في الجھاد والسير، ب!اب: تح!ريم 4/71) أخرجه البخاري في الجزية، باب إثم الغادر للبر والفاجر: (4(

 ).3/1380الغدر: (
 ).190)، الرسالة (ص 401-1/400) انظر: المدونة: (5(
 ).1/368)، المقدمات: (210) انظر الكافي: (ص 6(
)، وأبو داود في الديات، باب أيقت!ل 8/21ي القسامة، باب: سقوط القود من المسلم للكافر: () أخرجه النسائي ف7(

)، وق!ال: ف!ي التنق!يح س!نده ص!حيح 2/141)، والح!اكم مختص!ر: (2/211)، وأحمد: (4/666المسلم بالكافر: (
 ).4/335(نصب الراية: (

ھ!ا ص!حبة وأحادي!ث، مات!ت ف!ي خMف!ة معاوي!ة : بنت أبى طالب الھاش!مية اس!مھا فاخت!ة وقي!ل: ھن!د لأم ھانئ) 8(
 ).59(انظر تقريب التھذيب ص 

)، ومس!!لم ف!!ي ص!!Mة 1/94) أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الص!!Mة، ب!!اب الص!!Mة ف!!ي الث!!واب الواح!!د ملحف!!ا ب!!ه: (9(
 ).1/498المسافرين، باب استحباب صMة الضحى: (

ة اثن!ين وثMث!ين أو بع!دھا وھ!و اب!ن ثم!ان مشھور، مات سن �: بن عبد المطلب بن ھاشم عم النبي العباس) 10(
 ).2/978، سير أعMم النبMء: (293وثمانين (انظر: تقريب التھذيب ص 

 ) لم أعثر على تخريج لھذا الخبر.11(
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ووجه الثاين هو أنه ال يؤمن أن يكون يف ذلك ضـرر علـى املسـلمني فكـان 
علـــيهم  موقوفـــا علـــى رأي اإلمـــام، وألـــم لـــو رأوا اســـرتقاق األســـاري أو املـــنّ 

وآبـــاه اإلمـــام لكـــان ذلـــك إليـــه فكـــذلك األمـــان، وألن يف ذلـــك افتياتـــا علـــى 
  األئمة وتقدما عليهم، وذلك غري جائز.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO4141JJJJJJJJx
������������������4.�ن�א�$�
4x.�ن�א�$�
4x.�ن�א�$�
4x.�ن�א�$�
4x.�ن�א�$�
4x.�ن�א�$�
4x.�ن�א�$�
4x.�ن�א�$�
خالفـا ألىب حنيفـة  )1(أمان العبد جائز أذن له سـيده يف القتـال أو مل يـأذن

متهم أدنــاهم"، ؛ لقولــه: "ويســعى بــذ)2(يف قولــه: إنــه مل يــأذن لــه مل جيــز أمانــه
؛ وألن صـــحة األمـــان ال يتعلـــق بـــاإلذن يف )3(وروي: "وجيـــري علـــيهم أدنـــاهم"

  القتال كاحلر إذا مل يأذن له اإلمام يف القتال.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO4242JJJJJJJJx�F4.�ن�א�x�F4.�ن�א�x�F4.�ن�א�x�F4.�ن�א�x�F4.�ن�א�x�F4.�ن�א�x�F4.�ن�א�x�F4.�ن�א�������������������

؛ ألنـــه ممــن يعقـــل )4(والصــيب إذا عقــد األمـــان جــاز أمانــه عنـــد ابــن القاســم
  األمان كالبالغ.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO4343JJJJJJJJن���Fوא��/�Sa�1א�L,ن���Fوא��/�Sa�1א�L,ن���Fوא��/�Sa�1א�L,ن���Fوא��/�Sa�1א�L,ن���Fوא��/�Sa�1א�L,ن���Fوא��/�Sa�1א�L,ن���Fوא��/�Sa�1א�L,ن���Fوא��/�Sa�1א�L,xxxxxxxx��������������
mmmm��Ä��Ã��Â��Á��Ä��Ã��Â��Á��Ä��Ã��Â��Á��Ä��Ã��Â��Á ؛ لقولـــــه تعـــــاىل:)5(وال يقتـــــل النســـــاء وال الصـــــبيان

Æ��ÅÆ��ÅÆ��ÅÆ��Ållll )6( ــى عــن قتــل النســاء وال الصــبيان وقــال: "ال  �، وألنــه
  ، وألم أموال ورقيق للمسلمني.)7(تقتلوا طفال أو امرأة"

��������
��������

                                                

 ).210-209)، الكافي (ص 190)، الرسالة: (ص 401-1/400) انظر: المدونة: (1(
 ).127-4/26)، مختصر القدوري: (292) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 2(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا.3(
 ).1/440) انظر: المدونة: (4(
 ).189)، الرسالة (ص 1/357)، التفريع: (1/370)  انظر: المدونة: (5(
 .190) سورة البقرة، ا{ية: 6(
ء: )، ومسلم في الجھ!اد، ب!اب ت!أمير اGم!را4/21) أخرجه البخاري في الجھاد، باب: قتل النساء في الحرب: (7(

)3/1357 .( 
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO4444JJJJJJJJxr��Uن�وא����N�1א�L,xr��Uن�وא����N�1א�L,xr��Uن�وא����N�1א�L,xr��Uن�وא����N�1א�L,xr��Uن�وא����N�1א�L,xr��Uن�وא����N�1א�L,xr��Uن�وא����N�1א�L,xr��Uن�وא����N�1א�L,��������������
 أن يكــون يف تبقيــتهم ضــرر فــال يقتلــوا إال )1(فأمــا الرهبــان والشــيوخ اهلرمــاء

علـــى اإلســـالم مثـــل أن يكونـــوا مـــن ذوي الـــرأي والتـــدبري واملشـــورة فـــإن قـــتلهم 
ودليلنـــا قولـــه  )3(، و قـــال الشـــافعي: يقتلـــون وإن مل يكـــن فـــيهم ضـــرر)2(جـــائز
وروى  )5(، وقولــه: "وال تقتلــوا أهــل الصــوامع")4(: "وال تقتلــوا شــيخا فانيــا"�

وال خمـــالف لـــه، وألنـــه ال  )7(رضـــوان اهللا عليـــه )6(مثلـــه عـــن أىب بكـــر الصـــديق
  فضل فيهم للقتال، وال ضرر يف تبقيتهم على املسلمني كالنساء والصبيان.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO4545JJJJJJJJx?P��N�6א�x?P��N�6א�x?P��N�6א�x?P��N�6א�x?P��N�6א�x?P��N�6א�x?P��N�6א�x?P��N�6א�����
وإذا ارــن املســلمون مــن املشــركني رهــائن فأســلموا وهــم يف أيــدينا رددنــاهم 

ر ــم و خالفــا ملــن أىب ذلــك؛ ألن يف منــع ردهــم غــر  )8(ومل جيــز لنــا حبســهم
صاحل املشركني يوم احلديبية على أن من أتاه منهم  �ذلك غري جائز، وألنه 

: �يف ذلـك فقـال  -� –رده إليهم، ومن أتاهم منا مل يردوه فكلمه عمر 
"مــن ذهــب منــا إلــيهم أبعــده اهللا، ومــن جــاء مــنهم إلينــا فرددنــاه جعــل اهللا لــه 

رهم باملسـلمني؛ ألـم أيضــا ، وألنـا إذا مل نــرد رهـائنهم مل نـؤمن غــد)9(خمرجـا"
بالرهــــائن مــــاداموا علــــى ديــــنهم، ومراعــــاة العامــــة أوىل مــــن رعــــاة  )10(يهتمــــون

  الواحد واالثنني.

                                                

 ) في (م): الھرم. 1(
 ).189)، الرسالة (ص 1/370) انظر: المدونة: (2(
 ).176)، اNقناع: (ص 2722) انظر ومختصر المزنى: (3(
) م!!ن رواي!!ة خال!!د ب!!ن 9/90)، والبيھق!!ي: (3/86) أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الجھ!!اد، ب!!اب ف!!ي دع!!اء المش!!ركين: (4(

 الفرز وھو مختلف فيه.
)، من حديث إب!راھيم ع!ن إس!ماعيل 9/90)، والبيھقي: (1/300)، وأحمد: (12/386ن أبى شيبة () أخرجه اب5(

 وإبراھيم ھذا ضعيف. 
 ) الصديق: سقطت من (ق).6(
 ). 9/90) البيھقي: 7(
 ).1/362) انظر: التفريع: (8(
 ).2/1409ح الحديبية: ()، ومسلم في الجھاد، باب صل3/220: (�أخرجه البخاري في الجھاد، باب: ناقة النبي ) 9(
 ) في (م) و (ر): أنما يتھمون. 10(
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ملــا جــاءه رســوال هلــم فأســلم فقــال لــه:  )1(ذلــك مــع أىب رافــع �وقــد فعــل 
ميشـــيان يف قيودمهـــا وجـــاءاه  )4(وأبـــا بصـــري )3(، ورد أبـــا جنـــدل)2(ارجـــع إلـــيهم

  .  )5(يجعل اهللا لكما فرجا وخمرجا"مسلمني وقال: "س
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO4646JJJJJJJJx�4ض�Wو���DFא��WVو�MD��+D�4�?2�Ox�4ض�Wو���DFא��WVو�MD��+D�4�?2�Ox�4ض�Wو���DFא��WVو�MD��+D�4�?2�Ox�4ض�Wو���DFא��WVو�MD��+D�4�?2�Ox�4ض�Wو���DFא��WVو�MD��+D�4�?2�Ox�4ض�Wو���DFא��WVو�MD��+D�4�?2�Ox�4ض�Wو���DFא��WVو�MD��+D�4�?2�Ox�4ض�Wو���DFא��WVو�MD��+D�4�?2�O����

ومـــن أســـلم علـــى وجـــه الصـــلح فأرضـــه ملـــك ال يعـــرتض عليـــه فيهـــا كســـائر 
أمالكـــه، ومـــن فتحـــت أرضـــه عنـــوة فهـــي مغنومـــة ال يكـــون أحـــق ـــا كســـائر 

مــن  ، فــإن كانــت عــامرة ووجــد اإلمــام مــن يســكنها)6(األمــوال املغنومــة عــنهم
املسلمني ويؤدي خراجهـا تركهـا وقفـا للمسـلمني ومل يقسـمها كـأرض السـواد، 

�mmmm��}��|��{��z��y��x��}��|��{��z��y��x��}��|��{��z��y��x��}��|��{��z��y��xإلخبـار اهللا تعـاىل: )7(خالفا ملـن يقـول: إـا تقسـم
_��~_��~_��~_��~llll :إىل قولــــــــه �mmmmD��C��B��AD��C��B��AD��C��B��AD��C��B��Allll)8(  وبــــــــذلك احــــــــتج

فقــال: إن هــذه اآليــة مســتوعبة جلميــع املســلمني  -� –عمــر بــن اخلطــاب 
، وطولــب بقســمتها فــامتنع فلــج بــه بــالل فقــال: اللهــم )9(نحــىت الراعــي بعــد

، ومل ينكر أحد من الصـحابة عليـه ذلـك، وتـاله )10(اكفنـى بالال وذوي بالل
، ومع ذلك فإن رأى اإلمام )11(على مثله -رضي اهللا عنهما –عثمان وعلي 

يف وقت من األوقات قسمتها رأيا مل ميتنع أن يقال لـه ذلـك فيمـا يفتحـه مـن 
                                                

اختلف في اسمه قيل: إب!راھيم، وقي!ل: ثاب!ت، وقي!ل:  �كان للعباس وھبه للنبي  �أبو رافع مولى رسول هللا ) 1(
 ).4/1657ھرمز كان قبطيا توفى في خMفة عثمان؛ وقيل: في خMفة علي، وھو الصواب (اHستيعاب: 

 ).3/598كم: () أخرجه الحا2(
: العاص بن سھيل بن عبد شمس بن عبد ود الص!حابي الجلي!ل، ت!وفي ش!ھيدا ف!ي ط!اعون عم!واس أبو جندل) 3(

 ).1/193، سير أعMم النبMء: 1/30سنة ثماني عشرة (شذرات الذھب: 
ب!ن أس!يد، : اختلف في اسمه ونسبه، فقيل: عبيد بن أسيد بن جارية، وقي!ل: اس!مه عتب!ة ب!ن جاري!ة اأبو بصير) 4(

 ).4/612وقال ابن إسحق أبو بصير: عتبة بن أسيد جارية، قصته عام الحديبية مشھورة (اGنساب: 
 ).3/168) أخرجه البخاري في الصلح مع المشركين: (5(
 ).1/418) انظر: الفواكه الدواني: (6(
 ).7/344) يقول ابن حزم بتقسيمھا (انظر: المحلى: 7(
 .7) سورة الحشر، ا{ية: 8(
 ) سبق تخريج اGثر. 9(
 ).6/351) انظر البيھقي: (10(
 ).5/237) انظر عبد الرزاق : (11(
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ــــه قســــم منهــــا إال  �وألن النــــيب بعــــد،  ــــائم وأراضــــي مل ينقــــل أن قــــد غــــنم غن
  ، وهذا إمجاع السلف، واهللا أعلم.)1(خيرب

E
�א�CQد�و�7א!2�L>�©FE
�א�CQد�و�7א!2�L>�©FE
�א�CQد�و�7א!2�L>�©FE
�א�CQد�و�7א!2�L>�©FE
�א�CQد�و�7א!2�L>�©FE
�א�CQد�و�7א!2�L>�©FE
�א�CQد�و�7א!2�L>�©FE
�א�CQد�و�7א!2�L>�©F  ))22((..  

�@�@�  
  
  
  
<<<<<<<<

<<<<<<<<

<<<<<<<<

<<<<<<<<

<<<<<<<<

<<<<<<<<
                                                

 ).5/72) أخرجه البخاري في المغازى، باب غزوة خيبر: (1(
 ) ما بين قوسين سقط من (ق). 2(
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<<<<<<<<

á^µù]<h^jÒá^µù]<h^jÒá^µù]<h^jÒá^µù]<h^jÒá^µù]<h^jÒá^µù]<h^jÒá^µù]<h^jÒá^µù]<h^jÒ))11((  …æ„ßÖ]æ…æ„ßÖ]æ…æ„ßÖ]æ…æ„ßÖ]æ…æ„ßÖ]æ…æ„ßÖ]æ…æ„ßÖ]æ…æ„ßÖ]æ))22((  

احللــــف اجلــــائز هــــو بــــاهللا وبصــــفات ذاتــــه، واحللــــف بغــــريه ممنــــوع كــــاحللف 
: �؛ لقولــه )3(الكعبــة أو مــا أشــبه ذلــك مــن املخلوقــاتباألنبيــاء واآلبــاء أو ب

"ال حتلفـــــوا بآبـــــائكم وال بأمهـــــاتكم وال حتلفـــــوا إال بـــــاهللا، ومـــــن كـــــان حالفـــــا 
  .)4(فليحلف باهللا أو ليصمت"

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJ��������xW8�x�D~אxW8�x�D~אxW8�x�D~אxW8�x�D~אxW8�x�D~אxW8�x�D~אxW8�x�D~אxW8�x�D~א����
احمللــوف بــه، ضــربان: قــدمي وحمــدث، فالقــدمي هــو اهللا تعــاىل وصــفات ذاتــه 

ن غريه، واحملدث ما عدى الباري وصفاته فال  والكفارة تتعلق ذا الضرب دو 
  . )5(كفارة يف احللف بشيء من ذلك

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJx[a!�6אx[a!�6אx[a!�6אx[a!�6אx[a!�6אx[a!�6אx[a!�6אx[a!�6א����
©��©��©��©���m�m�m�m  :يف احللـف بـاهللا جتــب بـه الكفـارة لقولــه )6(وإمنـا قلنـا: إن احلنــث

®��¬��«��ª®��¬��«��ª®��¬��«��ª®��¬��«��ª llll�)7(  واتفـــــق علـــــى أن اليمـــــني بـــــاهللا داخلـــــة يف
ريا منها فليـأت الـذي : "من حلف على ميني فرأى غريها خ�، وقوله )8(هذا

  ، وال خالف يف ذلك.  )9(هو خري وليكفر عن ميينه"
                                                

قس!م جمع يمين، وھي لغة مأخوذة من اليمين العضو المع!روف، واص!طMحا اليم!ين  –) اGيمان: بفتح الھمزة 1(
أو التزام مندوب غير مقصود به القربة، أو ما يجب بإنشاء H يفتق!ر لقب!ول معل!ق ب!أمر مقص!ود عدم!ه (ح!دود 

 ).126(حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 
) النذور : جمع نذر، وھو إيجاب امرئ على نفسه � تع!الى أم!را، وأخص!ه الم!أمور بأدائ!ه الت!زام طاع!ة بني!ة 2(

 ). 138أمر (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاح ص قربة H Hمتناع من 
 ).  192)، الرسالة: (ص 1/381)، التفريع: (30-2/29) انظر المدونة: (3(
)، ومسلم في اGيمان ب!اب: النھ!ي ع!ن 7/221) أخرجه البخاري في اGيمان والنذور باب: H تحلفوا بأبائكم: (4(

 ).3/1267الحلف بغير هللا: (
 ).382-1/381)، التفريع: (2/2931) انظر المدونة: (5(
 ) الحنث: إذا لم يف بموجب يمينه وحلفه.6(
 .89) سورة المائدة، ا{ية: 7(
 ).7/13) تفسير الطبري: (8(
)، ومس!لم ف!ي اGيم!ان ف!ي 7/240) أخرجه البخاري في اGيم!ان والن!ذور، ب!اب: الكف!ارة قب!ل الحن!ث وبع!ده: (9(

 ).3/1268منھا: ( باب: من حلف يمينا فرأى غيرھا خيرا
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������xW��;Xو�"�$��WP�b�8��D!אxW��;Xو�"�$��WP�b�8��D!אxW��;Xو�"�$��WP�b�8��D!אxW��;Xو�"�$��WP�b�8��D!אxW��;Xو�"�$��WP�b�8��D!אxW��;Xو�"�$��WP�b�8��D!אxW��;Xو�"�$��WP�b�8��D!אxW��;Xو�"�$��WP�b�8��D!א����
ومجيــع أمسائــه تعــاىل ــا الكفــارة كــالرمحن والــرحيم والعزيــز والســميع والعلــيم 
وما أشبه ذلك، وكذلك صفات ذاته كعلمه وقدرته وجاللـه وعظمتـه وكربيائـه 

، وإمنـا قلنـا )1(هده وميثاقه وكفالته وحقه وسـائر صـفات ذاتـهوعزته وكالمه وع
  ذلك؛ ألا ميني بقدمي غري خملوق فكان كاحللف بالذات.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJx
C$��8��D!אx
C$��8��D!אx
C$��8��D!אx
C$��8��D!אx
C$��8��D!אx
C$��8��D!אx
C$��8��D!אx
C$��8��D!א����
{��~��_��`��{��~��_��`��{��~��_��`��{��~��_��`����m�m�m�mفالــدليل علــى أــا ميــني قولــه تعــاىل: )2(فأمــا العهــد

��c��b��a��c��b��a��c��b��a��c��b��a��j��i��h��g��f��e���d��j��i��h��g��f��e���d��j��i��h��g��f��e���d��j��i��h��g��f��e���d
kkkkllll�)3( ،يثــاق والكفالــة أميــان، وألن عــرف وذلــك يــدل علــى أن العهــد وامل

  الناس جار باحللف ذه األشياء، وهي من صفات الذات.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJx�DR4و����Z�����;fوא@�[�ق�وא��
C$�6<�ن�א�x�DR4و����Z�����;fوא@�[�ق�وא��
C$�6<�ن�א�x�DR4و����Z�����;fوא@�[�ق�وא��
C$�6<�ن�א�x�DR4و����Z�����;fوא@�[�ق�وא��
C$�6<�ن�א�x�DR4و����Z�����;fوא@�[�ق�وא��
C$�6<�ن�א�x�DR4و����Z�����;fوא@�[�ق�وא��
C$�6<�ن�א�x�DR4و����Z�����;fوא@�[�ق�وא��
C$�6<�ن�א�x�DR4و����Z�����;fوא@�[�ق�وא��
C$�6<�ن�א�����

؛ ألــــا صــــفة مــــن صــــفات )5(خالفــــا للشــــافعي )4(ويكــــون ميينــــا وإن أطلــــق
  الذات فإطالقها كتعينها أصله العلم والقدرة.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJD2?�,�ل���OD2?�,�ل���OD2?�,�ل���OD2?�,�ل���OD2?�,�ل���OD2?�,�ل���OD2?�,�ل���OD2?�,�ل���OxWL��;>و�W,�]�.א�7و�
C��MxWL��;>و�W,�]�.א�7و�
C��MxWL��;>و�W,�]�.א�7و�
C��MxWL��;>و�W,�]�.א�7و�
C��MxWL��;>و�W,�]�.א�7و�
C��MxWL��;>و�W,�]�.א�7و�
C��MxWL��;>و�W,�]�.א�7و�
C��MxWL��;>و�W,�]�.א�7و�
C��M����
وإذا قــــال: علــــى عهــــد اهللا وميثاقــــه وكفالتــــه: فــــإن أراد التكــــرار أو التأكيــــد 
فكفــارة واحــدة، وإن أراد االســتئناف فلكــل واحــد كفــارة، وذمــة اهللا يف معــىن 

  .)6(عهده
  

                                                

 ).382-1/381)، التفريع: (30-2/29) انظر: المدونة: (1(
 ) وذلك بأن يقول: وعھد هللا أو على عھد هللا.2(
 .91) سورة النحل، ا{ية: 3(
 ) أي يطلقھا عن لفظ الجMلة وذلك بأن يقول على العھد، أو بالكفالة والميثاق.4(
 ).188)، واNقناع: (7/63) انظر: اGم: (5(
 ).1/382)، التفريع: (2/30) انظر: المدونة: (6(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJx7�8.�'��א��D!אx7�8.�'��א��D!אx7�8.�'��א��D!אx7�8.�'��א��D!אx7�8.�'��א��D!אx7�8.�'��א��D!אx7�8.�'��א��D!אx7�8.�'��א��D!א����
ألفعـال الـيت بـني وأمانة اهللا ميني تكفر؛ ألا من صفات الـذات، فـإن أراد ا

  العباد فال كفارة وهذا التفسري ألشهب.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJ��������x�D54و��
Cd4و�+S,4�Wل�,�?.x�D54و��
Cd4و�+S,4�Wل�,�?.x�D54و��
Cd4و�+S,4�Wل�,�?.x�D54و��
Cd4و�+S,4�Wل�,�?.x�D54و��
Cd4و�+S,4�Wل�,�?.x�D54و��
Cd4و�+S,4�Wل�,�?.x�D54و��
Cd4و�+S,4�Wل�,�?.x�D54و��
Cd4و�+S,4�Wل�,�?.����

إذا قال: أقسم وأشـهد وأحلـف فـإن أراد بـاهللا فهـي ميـني، وإن أراد غـريه أو 
، خالفا ألىب حنيفة يف قوله: إا أميـان أراد ـا )2(مل تكن ميينا تكفر )1(أطلق

شــافعي يف بعــض أقاويلــه أــا ليســت بأميــان أراد ــا اهللا ، وال)3(اهللا أو مل يــرده
بـــه  )5(، فـــدليلنا علـــى أىب حنيفـــة أن اإلطـــالق ال يتضـــمن حملوفـــا)4(أو مل يــرده

خمصوصــا؛ ألن القســم قــد يكــون بغــري اهللا وكــذلك احللــف، فــإذا ثبــت ذلــك 
فكـــان ميينـــا تعـــرت عـــن اســـم اهللا وصـــفاته لفظـــا ونيـــة وعرفـــا فـــال كفـــارة فيهـــا  

 والنــيب والكعبــة، ودليلنــا علــى الشــافعي أن القســم ميــني لقولــه تعــاىل: كقولــه:
mmmm½��¼��»��º½��¼��»��º½��¼��»��º½��¼��»��ºllll)6(  :وال فـــــــرق عنـــــــد أهـــــــل اللغـــــــة بـــــــني قـــــــوهلم

معنــاه  )8(�m�m�m�mN��M���L��KN��M���L��KN��M���L��KN��M���L��Kllll ، ومنــه قولــه تعــاىل:)7(أقســمت وحلفــت
  .   )11(يريد حنلف )10(��mmmmg��f���e��d��cg��f���e��d��cg��f���e��d��cg��f���e��d��cllll، وقوله:)9(حلفوا
��������

��������

                                                

 ) في (ق): وإن أراد غيره وأطلق.1(
 ).192)، الرسالة (ص 1/382)، التفريع: (2/30) انظر: المدونة: (2(
 ).7، 4/6)، مختصر القدوري: (305) انظر: مختصر الطحاوي (ص 3(
 ).290) انظر: مختصر المزنى (ص 4(
 ) في (م): مخلوقاته.5(
 .109) سورة اGنعام، ا{ية: 6(
 ).4/1346) قال صاحب الصحاح: حلف أي أقسم: (7(
 .17) سورة القلم، ا{ية: 8(
 )29/29) انظر: تفسير الطبري: (9(
 .1) سورة المنافقون، ا{ية: 10(
 ).18/122) انظر: الجامع Gحكام القرآن للقرطبي: (11(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJx-�D��\2S,4�WW��,�6x-�D��\2S,4�WW��,�6x-�D��\2S,4�WW��,�6x-�D��\2S,4�WW��,�6x-�D��\2S,4�WW��,�6x-�D��\2S,4�WW��,�6x-�D��\2S,4�WW��,�6x-�D��\2S,4�WW��,�6��������
، فــإن أراد ســؤاله فــال كفــارة عليــه )1(ذا قــال: أقســمت عليــك لــتفعلن كــذاإ

  .)2(وليست ميني، وإن أراد اليمني كان على ما قدمناه
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010JJJJJJJJxW�D��x�D~א���)�vم�0ن�g�*وج�.?�אNpא�
�;)�����D!אxW�D��x�D~א���)�vم�0ن�g�*وج�.?�אNpא�
�;)�����D!אxW�D��x�D~א���)�vم�0ن�g�*وج�.?�אNpא�
�;)�����D!אxW�D��x�D~א���)�vم�0ن�g�*وج�.?�אNpא�
�;)�����D!אxW�D��x�D~א���)�vم�0ن�g�*وج�.?�אNpא�
�;)�����D!אxW�D��x�D~א���)�vم�0ن�g�*وج�.?�אNpא�
�;)�����D!אxW�D��x�D~א���)�vم�0ن�g�*وج�.?�אNpא�
�;)�����D!אxW�D��x�D~א���)�vم�0ن�g�*وج�.?�אNpא�
�;)�����D!א��������

إذا قال أشركت باهللا، أو أكفر باهللا، أو هو يهودي، أو نصـراين، أو بـريء 
و مــن اإلســالم أو مــن النــيب أو القــرآن أو الكعبــة أو مــا أشــبهه ذلــك منــاهللا، أ

؛ )4(، خالفا ألىب حنيفة يف قوله: إن ذلك كله أميان)3(فكل هذا ال كفارة فيه
ألــا أميــان تعــرت عــن اســم اهللا وصــفاته فلــم جيــب باحلنــث فيهــا كفــارة ميــني 

ـــه: والنـــيب والكعبـــة؛ ألنـــه حلـــف بـــالرباءة ممـــن ال جيـــو  ز التـــربي منـــه  أصـــله، قول
  كقوله: هو برئ من الكعبة.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJ��������xم�א#��ن�S,4xم�א#��ن�S,4xم�א#��ن�S,4xم�א#��ن�S,4xم�א#��ن�S,4xم�א#��ن�S,4xم�א#��ن�S,4xم�א#��ن�S,4��������
  األميان على ثالثة أقسام لغو وغموس ومنعقدة:

واللغو هو أن حيلـف علـى شـيء يظنـه علـى مـا حلـف عليـه مث يتبـني لـه أنـه 
  خبالفه، فهذا ال إمث فيه وال كفارة.

إمثـا مـن  والغموس: هو أن حيلف على املاضي متعمدا للكذب فهذا أعظم
  أن تكون فيه كفارة.

  واملنعقدة: هو الذي جيب باحلنث فيه الكفارة على ما سنذكره.
��������
��������

                                                

 ).1/382) ولم يفعله (التفريع: 1(
 ).1/382)، التفريع: (33-2/31مدونة: () انظر: ال2(
 ).1/382)، التفريع: (33-2/31) انظر: المدونة: (3(
 ).4/7)، مختصر القدوري: (305) انظر: مختصر الطحاوي (ص 4(



576 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212JJJJJJJJ��������xZ2א�������6xZ2א�������6xZ2א�������6xZ2א�������6xZ2א�������6xZ2א�������6xZ2א�������6xZ2א�������6��������
وإمنا قلنا: إن اللغو ما وصفناه؛ ألن من حلف على علمه أو غلبة ظنه ومل 
يوجــد منــه اســتخفافا حبرمــة اليمــني وال جــرأة وال إقــدام علــى التغريــر ــا؛ ألنــه 

على وصـف مراعـى مطابقـا هلـا وهـو علمـه وغلبـة ظنـه ومطابقـة اليمـني  علقها
لــه انعقادهــا علــى ذلــك الوجــه: فــإن كــان علــى مــا حلــف عليــه فقــد بــر، وإن  

؛ ألن اليمـــني مل تنعقـــد ألـــا وقعـــت )1(كـــان خبـــالف ذلـــك فـــال شـــيء عليـــه
  حملولة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313JJJJJJJJ��������x7وא�MD8وא�7و�_�WW��,�6x7وא�MD8وא�7و�_�WW��,�6x7وא�MD8وא�7و�_�WW��,�6x7وא�MD8وא�7و�_�WW��,�6x7وא�MD8وא�7و�_�WW��,�6x7وא�MD8وא�7و�_�WW��,�6x7وא�MD8وא�7و�_�WW��,�6x7وא�MD8وא�7و�_�WW��,�6��������

اللسان: فقال  )2(ال واهللا وبلى واهللا وعلى سبقواختلف أصحابنا يف قوله: 
؛ ألن صفة اللغو على ما ذكرنا، وقـال )3(ليس بلغو –ابن القاسم عن مالك 

إمساعيــل بــن إســحق وشــيخنا أبــو بكــر األــري وغريمهــا: أنــه مــن حيــز اللغــو؛ 
  ألنه ال يتأتى الرب وال احلنث فيه، وال ميكن االحرتاز منه.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJ���������2�א��Z2�2א���א��Z2�2א���א��Z2�2א���א��Z2�2א���א��Z2�2א���א��Z2�2א���א��Z2�2א���א��Z2א��xسxسxسxسxسxسxسxس��������
 ، لقولــه تعــاىل:)5(خالفــا للشــافعي )4(وإمنــا قلنــا: إن الغمــوس ال كفــارة فيهــا

�m�m�m�m®��¬��«��ª��©®��¬��«��ª��©®��¬��«��ª��©®��¬��«��ª��© llll�)6(  وهــذه حملولــة غــري منعقــدة؛ ألن
املنعقـدة مــا أمكــن حلــه إذا انعقــد، ألن العقـد يف مقابلــة احلــل، واملاضــي واقــع 

ال حنــث  ، وألــا ميــني ال يتــأتى فيهــا بــر و )7(علــى وجــه واحــد ال ميكــن تغيــريه
علــى  )8(كــاللغو، وألن الكفــارة معــىن يرفــع حكــم اليمــني فلــم تتعلــق بــاحللف

                                                

 ).192)، الرسالة (ص 383-1/382)، التفريع: (29-2/28) انظر: المدونة: (1(
 ) في (م): على سير.2(
 ).2/28) انظر: المدونة: (3(
 ).192)، الرسالة (ص 1/382)، التفريع: (2/28) انظر: المدونة: (4(
 ).189) انظر: اNقناع: (ص 5(
 .89) سورة المائدة، ا{ية: 6(
 ) في (ق): تغييره.7(
 ) في (ق): بالحنث. 8(
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االســـتثناء، وألن احلنـــث خمالفـــة الشـــيء احمللـــوف عليـــه لليمـــني  املاضـــي أصـــله
وذلــك يقتضــي تقــدمي اليمــني ليصــح وصــف الفعــل إذا وقــع بأنــه حنــث، ومــىت 

  ه من بعد.تأخرت عنه وقع عاريا من احلكم له بذلك فال يصري حمكوما ل
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515JJJJJJJJ��������xA
�$a@א�Z2א��xA
�$a@א�Z2א��xA
�$a@א�Z2א��xA
�$a@א�Z2א��xA
�$a@א�Z2א��xA
�$a@א�Z2א��xA
�$a@א�Z2א��xA
�$a@א�Z2א����������

، وذلـــك هـــو احللـــف علـــى )1(فأمـــا املنعقـــد فهـــو مـــا تـــأتى الـــرب واحلنـــث فيـــه
: أحـــدها أن حيلـــف ال فعلـــت، والثـــاين إن )2(املســـتقبل وينقســـم أربعـــة أقســـام

فعلـت، والثالــث ألفعلــن، والرابــع إن مل أفعــل، فأمــا ميينــه ال فعلــت وإن فعلــت 
 بــأن يفعــل مــا حلــف أن ال يفعلــه  فتلزمــه حينئـــذ فهــو علــى بــر ال حينــث إال

  الكفارة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616JJJJJJJJ��������x[a!وא�kא�x[a!وא�kא�x[a!وא�kא�x[a!وא�kא�x[a!وא�kא�x[a!وא�kא�x[a!وא�kא�x[a!وא�kא���������

وإمنــا قلنــا ذلــك؛ ألن األميــان مــرتددة بــني الــرب واحلنــث وترقبهمــا، فــالرب هــو 
املوافقة مثل أن حيلـف ليضـربن عبـده أو ليـدخلن الـدار فيفعـل ذلـك، واحلنـث 

ا ثبـت ذلـك فهـذا إذا حلـف باملخالفة مـن أن حيلـف أن ال يفعلـه فيفعلـه، وإذ
أن ال يفعل هو وقت حلفه غري فاعل فهو على بر، وإمنا احلنث مرتقب فيمـا 
بعد فإن فعل حنث؛ ألن املخالفة حينئذ وجدت منه فإن مل يفعل فهو علـى 
أصل الـرب وكـذلك قولـه: إن فعلـت؛ فأمـا ميينـه ألفعلـن وإن مل أفعـل فإنـه علـى 

ن املخالفــة موجــودة منــه يف احلــال؛ ألنــه حنــث بفعــل فيــرب، وإمنــا قلنــا ذلــك أل
قــال: إن مل أضــرب عبــدي فهــو يف احلــال غــري ضــارب فهــذا حنــث إذ احلنــث 
لـــيس بـــأكثر مـــن املخالفـــة، والـــرب مرتقـــب فيمـــا بعـــد: كاحلـــالف ال فعلـــت ألن 
املوافقـــة موجـــودة واحلنـــث مرتقـــب فيمـــا بعـــد، فـــإذا ثبـــت ذلـــك فـــإن احلنـــث ال 

  يتحقق عليه إال بأحد أمرين: 
                                                

 ) البر: ھو الموافقة على حلف، والحنث: مخالفة الشيء المحلوف عليه لليمين.1(
 ).192)، الرسالة (ص 1/383)، التفريع: (2/29) انظر: المدونة: (2(
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إما بأن يأيت حال يستحيل معها فعل احمللوف مثـل أن حيلـف ليـأكلن هـذا 
الرغيـــف فيحـــرتق أو يأكلـــه غـــريه فحينئـــذ يتحقـــق احلنـــث ألنـــا نيـــأس مـــن بـــره 

  ، أو النذر إن كان نذرا. )1(فهاهنا تنحتم الكفارة عليه
واآلخــر أن يكــون ضــرب أجــال مثــل أن يقــول: واهللا ألدخلــن اليــوم الــدار، 

بر ما مل يتضيق الوقت، فإذا خرج اليوم ومل يدخل حنث، فإذا فإن هذا على 
ثبــت هــذا فلــيس يفــرتق حكــم األفعــال الــيت حيلــف ليفعلنهــا، أو إن مل يفعلهــا 
من كوا طاعة أو معصية يف باب الرب واحلنث، وإمنـا يفرتقـان يف أنـه ال يـؤمر 

ن مل بــــالرب يف املعصــــية ويــــؤمر باحلنــــث؛ ألن بــــره معصــــية مثالــــه: إذا حلــــف إ
؛ )2(يشرب مخرا فيقال له: أنت اآلن على حنث وينبغي لـك أن تكفـر ميينـك

ألن اليمــني أو النــذر ال يســقط عنــك إال أن تــرب والــرب حــرام عليــك واســتدامة 
احلنث واجبة عليك الزمة لك، فإن عصى وشرب اخلمر فقد بـر يف ميينـه أنـه 

ه يف نفســـه وافقهـــا ومل حينـــث فســـقط حكمهـــا أصـــال وأمث بـــذلك الفعـــل؛ ألنـــ
  معصية سواء على ميني أو وقع منفردا.

فأمــــا أفعــــال الــــرب فإنــــه خمــــري فيهــــا وكــــذلك اإلباحــــة مثــــل ميينــــه ليصــــلني أو 
ليصومن يوما أو إن مل يكلم فالنا أو يدخل الدار فإنه خمرت يف ذلك شاء أن 

  يفعل فعل؛ وحكم اليمني والنذر واحد يف هذا الكتاب.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717JJJJJJJJZ2�6א���/�a]L�_אZ2�6א���/�a]L�_אZ2�6א���/�a]L�_אZ2�6א���/�a]L�_אZ2�6א���/�a]L�_אZ2�6א���/�a]L�_אZ2�6א���/�a]L�_אZ2�6א���/�a]L�_אxxxxxxxx��������

:                     �لالســــتثناء تــــأثري يف حــــل اليمــــني ورفــــع موجبهــــا، واألصــــل فيــــه قولــــه 
  . )4(، وال خالف يف ذلك)3("من حلف واستثىن رجع غري حانث"

                                                

 ) عليه: سقطت من (ق).1(
 ) في (ق): في ھذا اليمين وھو خطأ.2(
)، والنس!ائي ف!ي اGيم!ان والن!ذور 3/576) أخرجه أبو داود في اGيمان والن!ذور ب!اب: اHس!تثناء ف!ي اليم!ين: (3(

)، وق!ال: 4/91اب: اHس!تثناء ف!ي اليم!ين: ()، والترمذي في النذور واGيمان، ب7/12باب: من حلف فاستثنى (
 حديث حسن.

 ).6/120)، بداية المجتھد: (8/715انظر المغنى: ( )4(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818JJJJJJJJ��������x/�a]L�_א�W�O�N`^)��2�Ox/�a]L�_א�W�O�N`^)��2�Ox/�a]L�_א�W�O�N`^)��2�Ox/�a]L�_א�W�O�N`^)��2�Ox/�a]L�_א�W�O�N`^)��2�Ox/�a]L�_א�W�O�N`^)��2�Ox/�a]L�_א�W�O�N`^)��2�Ox/�a]L�_א�W�O�N`^)��2�O��������
فإذا ثبت فإمنا يؤثر يف اليمني باهللا أو بصفاته أو بالنذر الـذي ال خمـرج لـه، 

تدخلــه الكفـارة، ومــا عــدى ذلــك مـن ميــني بطــالق أو عتــاق  وهـو كــل موضــع
، وهـذا يـرد )1(أو حج أو مشي أو صدقة أو غري ذلك فال يـؤثر االسـتثناء فيـه

  يف كتاب الطالق.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1919JJJJJJJJ��������x7א�/�d0ن��WW��,�6x7א�/�d0ن��WW��,�6x7א�/�d0ن��WW��,�6x7א�/�d0ن��WW��,�6x7א�/�d0ن��WW��,�6x7א�/�d0ن��WW��,�6x7א�/�d0ن��WW��,�6x7א�/�d0ن��WW��,�6��������

ــــه االســــتثناء، ورفــــع  ال يكــــون قولــــه: إن شــــاء اهللا اســــتثناء إال أن يقصــــد ب
إن قصـد التـربك أو التأكيـد أو سـبق علـى لسـانه  ، فأما)2(اليمني ومنع عقدها

أو كانـــــت عادتـــــه أو ال يـــــذكر شـــــيئا ليفعلـــــه إال ويقرنـــــه باملشـــــيئة اعتقـــــادا أن 
األشياء ال تكون إال مبشـيئة اهللا عـز وجـل قصـد الـتلفظ أو مل يقصـد بـه شـيئا 
فإنــه ال يكــون اســتثناء، واألصــل فيــه أن الكــالم إمنــا يتعلــق بــه حكــم إذا كــان 

  وألنه معىن يرفع به حكم اليمني فاحتاج إىل نية الكفارة. مقصودا،
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2020JJJJJJJJxZ2���8�/�a]L�_ل�א�Fא�xZ2���8�/�a]L�_ل�א�Fא�xZ2���8�/�a]L�_ل�א�Fא�xZ2���8�/�a]L�_ل�א�Fא�xZ2���8�/�a]L�_ل�א�Fא�xZ2���8�/�a]L�_ل�א�Fא�xZ2���8�/�a]L�_ل�א�Fא�xZ2���8�/�a]L�_ل�א�Fא�����

خالفـا ملـا  )3(ومن حق االستثناء أن يكون متصال بـاليمني غـري مـرتاخ عنهـا
؛ )5(، وعن غريه يف اعتبار الس)4(حيكى عن ابن عباس من جوازه بعد حني

صـــال ويســـتقبحونه مرتاخيـــا يبـــني ذلـــك أن ألن أهـــل اللغـــة مل يســـتعملوه إال مت
إذا قالـه متصـال فلـو  )6(القائل: ضربت عبيدي إال ميمونا أن ميمونا مضروب

سكت مث قال: بعد زمن طويل إال ميمونا لعدوه هاذيا هذا هو املتعارف مـن 
خطــام، وألن االســتثناء ملــا كــان ال يفيــد بــانفراده لتعلقــه مبــا تقــدم مل حيســن 

                                                

 ).1/383)، التفريع: (34-2/33) انظر: المدونة: (1(
 ).1/383)، التفريع: (2/33) انظر: المدونة: (2(
 ).1/383)، التفريع: (34-2/33) انظر: المدونة: (3(
 ).8/716)، المغنى: (6/273القرطبي: () انظر: تفسير 4(
 ).716) حكي ھذا القول عن بعض أصحاب أحمد، وعن الحسن وعطاء: (انظر المغنى ص 5(
 ) في (ق): منصوب عندھم.6(
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ال حيســـن االبتــداء بـــه، وألــم جيرونـــه جمــرى الشـــرط والتقييـــد  إفــراده عنـــه كمــا
ذلـــك جيـــب اتصـــاله بـــالكالم، وألن ذلـــك يـــؤدي إىل أن ال  وخـــرب املبتـــدأ وكـــل

يوثق أحد من أحد بوعـد أو وعيـد وأن يتوقـف يف األوامـر والنـواهي واألخبـار 
جبــواز ورود االســتثناء عليهــا بعــد تراخــي الوقــف، وهــذا علــى طريقــة مــن منــع 

  من طريق اللغة.    )1(أخري البيان من أصحابنا، هذا حجة املسألةت
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2121JJJJJJJJ��������x[a!د���1و,�ع�אx[a!د���1و,�ع�אx[a!د���1و,�ع�אx[a!د���1و,�ع�אx[a!د���1و,�ع�אx[a!د���1و,�ع�אx[a!د���1و,�ع�אx[a!د���1و,�ع�א��������

فأمـــا مـــا يـــدل علـــى وقـــوع احلنـــث وأن إيـــراد االســـتثناء مرتاخيـــا ال يـــؤثر يف 
ـــه  : "مـــن حلـــف علـــى ميـــني فـــرأى غريهـــا خـــريا منهـــا �ســـقوط الكفـــارة فقول

الدليل: أنه قصد بيان مـا  . موضع)2(فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه"
خيــرج بــه عــن اليمــني فلــو كــان االســتثناء خمــرج عنهــا لــذكره؛ ألنــه أخــف مــن 
احلنث ومن الكفارة، وألن ذلك يؤدي إىل أن ال حينث أحد يف ميني ألنـه إذا 

: "واهللا �أراد املخالفة اسـتثىن واحنلـت ميينـه، وال جيـوز التعلـق يف ذلـك بقولـه 
؛ ألن ذلـك امتثـال )3(اعة مث قـال: "إن شـاء اهللا"ألغـزون قريشا" مث سكت س

ألمــر اهللا تعــاىل ألنــه كــان أْنِســَي أن يصــله بــالكالم مث ذكــر، وهــذا تأويــل أىب 
، وهــذا إذا قطعــه عــن اليمــني خمتــارا، فأمــا إن انقطــع عليــه بســعال أو )4(عبيــد

بســـعال أو انقطـــاع نفـــس أو تثـــاوب أو مـــا أشـــبه ذلـــك مث وصـــله بيمينـــه فإنـــه 
  يصح.

إمنــا قلنـــا ذلـــك؛ ألن هــذا يف حكـــم الواصـــل عـــن أهــل اللغـــة والشـــرع ألنـــه  ف
كذلك يف الشرط والتقييد فكذلك يف االسـتثناء وألن مثـل هـذا لـو ختلـل بـني 

                                                

 ) المسألة سقطت من (م).1(
 ) سبق تخريج الحديث.2(
)، واب!ن 10/48)، والبيھقي: (3/589) أخرجه أبو داود في اGيمان، باب: اHستثناء في اليمين بعد السكوت: (3(

 ).3/303حبان وأبو يعلى وابن عدى في الكامل، والحديث مرسل (نصب الراية: 
 ).11/603) انظر فتح الباري: (4(



581 

قولـــه: ال إلـــه وبـــني قولـــه: إال اهللا مل جيعلـــه كفـــرا، وإن كـــان كفـــرا مـــع االختيـــار  
  كذلك هاهنا.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2222JJJJJJJJ��������x��O��%a��8�/�a]L�_אx��O��%a��8�/�a]L�_אx��O��%a��8�/�a]L�_אx��O��%a��8�/�a]L�_אx��O��%a��8�/�a]L�_אx��O��%a��8�/�a]L�_אx��O��%a��8�/�a]L�_אx��O��%a��8�/�a]L�_א��������

، )1(سـتثناء إال نطقـا فـإن نـواه أو عقـده مـن غـري نطـق مل ينفعـهال يكـون اال
 )2(: "مـــن حلـــف فقــال إن شـــاء اهللا رجــع غـــري حانـــث"�واألصــل فيـــه قولــه 

وذلك يفيد النطق؛ ألنـه رفـع حلكـم اليمـني كالكفـار، ولـو نـوى أن عبـده حـر 
  عن الكفارة مل جيز إال أن يتلفظ به.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2323JJJJJJJJ��������x�%'�I{�?.�Z2א���
���6x�%'�I{�?.�Z2א���
���6x�%'�I{�?.�Z2א���
���6x�%'�I{�?.�Z2א���
���6x�%'�I{�?.�Z2א���
���6x�%'�I{�?.�Z2א���
���6x�%'�I{�?.�Z2א���
���6x�%'�I{�?.�Z2א���
���6��������
ختلف متـأخرو أصـحابنا يف عقـد اليمـني مـن غـري نطـق فمـنهم مـن قـال: وا

، فـإن قلنـا: )3(يصح ومنهم من قال: ال يصح بناء على عقد الطالق بالقلب
ال يصـــح فالبـــاب واحـــد، وإن قلنـــا: يصـــح فـــالفرق بـــني اليمـــني واالســـتثناء أن 

غلط مما اليمني إجياب وإلزام واالستثناء رفع وحل للوجوب وما طريقه اإللزام أ
ـــــل فجـــــاز أن تنعقـــــد اليمـــــني بالقلـــــب وأن ال ينعقـــــد  طريقـــــه اإلباحـــــة والتحلي

  االستثناء إال باللفظ.  
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2424JJJJJJJJ��������xZ2א���
����.���aא�xZ2א���
����.���aא�xZ2א���
����.���aא�xZ2א���
����.���aא�xZ2א���
����.���aא�xZ2א���
����.���aא�xZ2א���
����.���aא�xZ2א���
����.���aא���������

مـــع عقـــد اليمـــني؛ ألن ذلـــك يوجـــب أن ال  )4(لـــيس مـــن شـــرطه أن ينـــوي
، وذلـك باطـل: فـإذا ابتـدأ غـري نــاٍو مث )6(ميـني ابتـدئ عقـدها دون نيتـه )5(حتـل

ـا مث أتـى بـه متصـال  )7(فراغه من اليمني جاز، وإن فرغ من التلفظ ى قبلنو 

                                                

 ).1/384)، التفريع: (2/34) انظر: المدونة: (1(
 ) سبق تخريج الحديث.2(
 ).1/384)، التفريع: (2/34) انظر: المدونة: (3(
 ) في (م): يكون.4(
 ) في (م): يتحلل.5(
 ) دون نيته: سقطت من (ق).6(
 ) في (م): اللفظ.7(
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، فوجــــه قــــول مالــــك عمــــوم اخلــــرب، )1(غــــري مــــرتاخ علــــى احلــــد الــــذي ال يصــــح
واعتبارا مبا لو نواه بعد الفراغ بعلة االتصال مع النية، ووجه قول ابن املواز أن 

 يـؤثر كـاملرتاخي، واألول اليمني فرغ منها عارية من االستثناء فوروده بعدها ال
  أصح.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2525JJJJJJJJxא
��������4�W:$8�1$;O����d�1$;)�_4��D5�?.�+f5و�O�/��d4;$�1وא5
א4�W:$8�1$;O����d�1$;)�_4��D5�?.�+f5xو�O�/��d4;$�1وא5
א4�W:$8�1$;O����d�1$;)�_4��D5�?.�+f5xو�O�/��d4;$�1وא5
א4�W:$8�1$;O����d�1$;)�_4��D5�?.�+f5xو�O�/��d4;$�1وא5
א4�W:$8�1$;O����d�1$;)�_4��D5�?.�+f5xو�O�/��d4;$�1وא5
א4�W:$8�1$;O����d�1$;)�_4��D5�?.�+f5xو�O�/��d4;$�1وא5
א4�W:$8�1$;O����d�1$;)�_4��D5�?.�+f5xو�O�/��d4;$�1وא5
א4�W:$8�1$;O����d�1$;)�_4��D5�?.�+f5xو�O�/��d4;$�1وא5

 )2(إذا حلف أال يفعل شيئا ففعل بعضه أو أشياء ففعل واحدا منها حنـث
؛ ألن اليمـــــــني علـــــــى اجلملـــــــة يتعلـــــــق ـــــــا )3(خالفـــــــا ألىب حنيفـــــــة والشـــــــافعي

نــع يف اجلملــة يفهــم منــه منــع الــبعض لــيفعلن، وألن امل )4(وبأبعاضــها كاحلــالف
  أصله منع الغري.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2626JJJJJJJJ��������xWa�$8�/�d�MD���D50ذא�xWa�$8�/�d�MD���D50ذא�xWa�$8�/�d�MD���D50ذא�xWa�$8�/�d�MD���D50ذא�xWa�$8�/�d�MD���D50ذא�xWa�$8�/�d�MD���D50ذא�xWa�$8�/�d�MD���D50ذא�xWa�$8�/�d�MD���D50ذא���������
فقـد قطـع املـن عنـه تعلقـت ميينـه  )5(إذا حلف على شيء بعينه ال ينتفـع بـه

خالفــا ألىب حنيفــة والشــافعي يف قوهلمــا ال حينــث إال مبــا  )6(بكــل مــا يف بابــه
فيحلـف جميبـا لـه بـأن يقـول:  )8(؛ ألن من مين غـريه عليـه)7(حلف عليه وحده

واهللا ال شــربت لــك املــاء فإنــه يفهــم منــه مــن أراد واهللا ال انتفعــت بشــيء مــن 
علــى مجيــع مــا يف بابــه كقولــه  )9(مالــك أصــال ونصــه علــى املــاء تنبيــه بــاألدون

، وإذا ثبت ذلك قلنـا: ألنـه لفـظ يفهـم منـه )�m�m�m�mz���y��x��wz���y��x��wz���y��x��wz���y��x��wllll )10 تعاىل:
  أشبه أن يتلفظ به.االمتناع من مجلة االنتفاع ف

                                                

 ).384-1/383)، التفريع: (34-2/33) انظر: المدونة: (1(
 ).1/384)، التفريع: (38-2/36) انظر: المدونة: (2(
 ).295)، مختصر المزنى (ص 308) انظر: مختصر الطحاوي (ص 3(
 ) في (م): كالحلف.4(
)5 H :(م) انتفع به.) في 
 ).192)، الرسالة (ص 385-1/384)، التفريع: (38-2/37) انظر: المدونة: (6(
 ).295)، مختصر المزنى (ص 309-308) انظر: مختصر الطحاوي (ص 7(
 ) في (م): من يمن عليه غيره، ومعنى ذلك أنه أقسم عليه يمين.8(
 ) في (م): باGدنى.9(
 .23) سورة اNسراء، أ{ية: 10(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2727JJJJJJJJx������WD$O�+`�/�d�MD���D5�?.x������WD$O�+`�/�d�MD���D5�?.x������WD$O�+`�/�d�MD���D5�?.x������WD$O�+`�/�d�MD���D5�?.x������WD$O�+`�/�d�MD���D5�?.x������WD$O�+`�/�d�MD���D5�?.x������WD$O�+`�/�d�MD���D5�?.x������WD$O�+`�/�d�MD���D5�?.��������
؛ ألنـه )2(خالفـا للشـافعي )1(ومن حلـف ال أفعـل شـيئا ففعلـه سـاهيا حنـث

حصل منه الفعل على وجه ينسب إليه وينفرد بإضافته إليه كالعامـد، ويفـارق 
املكــره؛ ألن الفعــل ال ينســب إليــه بــل إىل مــن أكرهــه، أال تــرى أنــه ال يقــال: 

  دخل فالن الدار وإمنا يقال: أُدخل.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2828JJJJJJJJx�6א#��ن����L�_אx�6א#��ن����L�_אx�6א#��ن����L�_אx�6א#��ن����L�_אx�6א#��ن����L�_אx�6א#��ن����L�_אx�6א#��ن����L�_אx�6א#��ن����L�_א��������

االعتبار يف األميان بالنية، فإن عدمت فالسبب الذي أثـار اليمـني ليسـتدل 
 )4(أجــري اللفــظ علــى مــا يقتضــيه عــرف التخاطــب )3(منــه عليهــا، فــإن عــدم

دون عــــــرف الفعــــــل يف احمللــــــوف عليــــــه، فــــــإن مل يكــــــن عــــــرف أجــــــري علــــــى 
مثــال ذلــك: إذا حلــف أن ال يأكــل رأســا فــإن كانــت لــه نيــة وإال  )5(موضــوعه

نظر يف السـبب فقصـر علـى مـا يقتضـيه فـإن كانـت كـل رأس ال يراعـى رؤوس 
الغنم أو اإلبـل أو البقـر خالفـا ملـن يراعـي االسـتعمال؛ ألن ذلـك ال يـؤثر فــي 

 خيتلـــف بـــاختالف العـــادات يف الـــبالد، أال تـــرى أن العـــرف يف )6(اللفـــظ ألنـــه
يف احلنطة يف أغلب البالد وسيما يف البالد الكبار املشار إليها،  )7(اخلبز جار

مث لو حلف اخلليفة يف امللك العظيم ال آكل خبزا حنث بأكل خبزا الدخن، 
بـين  )8(بأكـل حلـم اخلنزيـر وحلـم وكذلك لو حلف ال أكل حلما حلنث عندهم

عظيمـة ال حيتملهـا  آدم، وإن مل جير ذلك عرف استعمال، وفروع هـذا البـاب
  هذا املختصر.

                                                

 ).195: الكافي (ص ) انظر1(
 ).2/137)، والمھذب: (294) انظر: مختصر المزنى (ص 2(
 ) في (م): عري.3(
 ) في (م): المخاطب.4(
 ).1/384)، التفريع: (59-2/49) انظر: المدونة: (5(
)6.H :(م) في ( 
 ) في (م): جائز. 7(
 ) لحم: سقطت من (ق).8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2929JJJJJJJJW��1¥��.��$8�WS;'�MDم��N5�?2�OW��1¥��.��$8�WS;'�MDم��N5�?2�OW��1¥��.��$8�WS;'�MDم��N5�?2�OW��1¥��.��$8�WS;'�MDم��N5�?2�OW��1¥��.��$8�WS;'�MDم��N5�?2�OW��1¥��.��$8�WS;'�MDم��N5�?2�OW��1¥��.��$8�WS;'�MDم��N5�?2�OW��1¥��.��$8�WS;'�MDم��N5�?2�O��������x�VوBא�����x�VوBא�����x�VوBא�����x�VوBא�����x�VوBא�����x�VوBא�����x�VوBא�����x�VوBא�������������
إذا حـــّرم علـــى نفســـه طعامـــا أو شـــرابا أو أمـــة أو بعـــض مـــا حيـــل لـــه ســـوى 

خالفـــا ألىب حنيفـــة يف  )1(الزوجـــة فـــال حيـــرم عليـــه وال يـــؤثر ذلـــك القـــول شـــيئا
؛ )2(وب دون امللبــوس والطيــبقولــه: إنــه يلزمــه كفــارة ميــني يف املــأكول واملشــر 

، وألنـــــه حـــــّرم علـــــى )����m�m�m�mj��i��h��g��f��e���dj��i��h��g��f��e���dj��i��h��g��f��e���dj��i��h��g��f��e���dllll )3لقولـــــه تعـــــاىل:
نفسه ما ال يصـح فيـه طـالق وال عتـاق فلـم يكـن للتحـرمي تـأثري أصـله اللبـاس 

  والطيب. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3030JJJJJJJJxZ2א����N>0ذא�xZ2א����N>0ذא�xZ2א����N>0ذא�xZ2א����N>0ذא�xZ2א����N>0ذא�xZ2א����N>0ذא�xZ2א����N>0ذא�xZ2א����N>0ذא���������

إذا كـــرر اليمـــني فـــإن أراد االســـتئناف فلكـــل ميـــني كفـــارة، وإن أراد التأكيـــد 
، وال يكـــون االســـتثناء إال )4(ارة واحـــدة، وإن أطلـــق محـــل علـــى التأكيـــدفكفـــ

بالقصد؛ ألن الظاهر تأكيد، واالسـتئناف إجيـاب كفـارة مبتـدأة فـال تثبـت إال 
  .  )5(بالقصد
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3131JJJJJJJJxZ2א���A��;>xZ2א���A��;>xZ2א���A��;>xZ2א���A��;>xZ2א���A��;>xZ2א���A��;>xZ2א���A��;>xZ2א���A��;>��������

كفارة اليمني أربعة أنواع: إطعام وكسوة وإعتاق وصيام، وهي على التخيري 
القدرة على اآلخرين فعل إال الصـوم فإنـه ال جيزيـه إال بأيها شاء أن يكفر مع 

فأمــــا اإلطعــــام فهــــو أن يطعــــم عشــــرة  مــــع العجــــز عــــن هــــذه األنــــواع الثالثــــة.
مســاكني مــدا لكــل مســكني باملــد األصــغر إن كــان باملدينــة، وإن كــان بغريهــا 
من األمصـار فوسـطها مـن الشـبع؛ وهـو رطـالن مـن اخلبـز بالبغـدادي، وشـيء 

  اقتصر على مد أجزأه. من اإلدام وإن

                                                

 ).195) انظر: الكافي: (ص 1(
 ).4/9( ) مختصر القدوري:2(
 .87) سورة المائدة، ا{ية: 3(
 ) في (ق): التكرار.4(
 ).194)، الرسالة (ص 1/384)، التفريع: (2/37) انظر: المدونة: (5(
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بــه الصــالة فللرجــل ثــوب، وللمــرأة  )1(والكســوة لكــل إنســان قــدر مــا جتزئــه
أن يصــــرف الكســــوة واإلطعــــام إال إىل العــــدد  )2(ثوبــــان درع ومخــــار وال جيزيــــه

املشــرتك وهــو العشــرة، وال جيزيــه إال املؤمنــون واألحــرار، ولــه أن يطعــم الصــغري 
  ولكن قدر ما يكفي الكبري.

عتاق فأن حيرر رقبة مؤمنة كاملة ليس فيها شرك وال عقـد عتـق مـن وأما اإل
تدبري أو كتابة أو استيالء أو عتق إىل أجل أو من األقارب، وكل ما يسـتحق 

  عتقه بغري الكفارة سليمة غري معينة.
  . )3(وأما الصيام فثالثة أيام يستحب له متابعتها، وجتزيه إن فرقها

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3232JJJJJJJJ��������'#�6א�A��;fא��NF5'#�6א�A��;fא��NF5'#�6א�A��;fא��NF5'#�6א�A��;fא��NF5'#�6א�A��;fא��NF5'#�6א�A��;fא��NF5'#�6א�A��;fא��NF5'#�6א�A��;fא��NF5x�$8�#אع�א�x�$8�#אع�א�x�$8�#אع�א�x�$8�#אع�א�x�$8�#אع�א�x�$8�#אع�א�x�$8�#אع�א�x�$8�#אع�א���������
°��±���°��±���°��±���°��±�����m�m�m�mوإمنـا حصــرنا الكفــارة علــى األنـواع األربعــة لقولــه تعــاىل:

��³��²��³��²��³��²��³��²...llll:إىل قوله �m�m�m�mË��Ê��É��È��ÇË��Ê��É��È��ÇË��Ê��É��È��ÇË��Ê��É��È��Ç llll�)4(  فـأخرب
  .)5(أن ذلك مجلة الكفارة فلم يبق زائد عليها وال خالف يف ذلك

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3333JJJJJJJJ��������xA��;f�6א��I��Lد���1א�xA��;f�6א��I��Lد���1א�xA��;f�6א��I��Lد���1א�xA��;f�6א��I��Lد���1א�xA��;f�6א��I��Lد���1א�xA��;f�6א��I��Lد���1א�xA��;f�6א��I��Lد���1א�xA��;f�6א��I��Lد���1א���������
°��±���°��±���°��±���°��±�����m�m�m�mلقولــــه تعــــاىل: وإمنــــا قلنــــا: إنــــه خمــــري يف األنــــواع الثالثــــة؛

³��²³��²³��²³��²...llll :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وأو  )��m�m�m�m»��º»��º»��º»��º������������¾��½��¼¾��½��¼¾��½��¼¾��½��¼llll�)6إىل قول
، وإمنـا قلنـا: إن الصـوم ال جيـزؤه مـع )7(موضوعها التخيري وال خالف يف ذلك

 )9(��m�m�m�mÅ��Ä���Ã��Â��Á��ÀÅ��Ä���Ã��Â��Á��ÀÅ��Ä���Ã��Â��Á��ÀÅ��Ä���Ã��Â��Á��Àllll؛ لقولـــه تعـــاىل:)8(القـــدرة علـــى إحـــدامها

                                                

 ) في (م): يجزي.1(
 ) في (م): يجوز.2(
 ).193)، الرسالة (ص 1/386)، التفريع: (41-2/39) في جملة أحكام كفارة اليمين، انظر: المدونة: (3(
 .89ة المائدة، أ{ية: ) سور4(
 ). 5/188)، فتح الباري: (7/734) انظر المغنى: (5(
 .89) سورة المائدة، ا{ية: 6(
 ).5/188)، فتح الباري: (7/734) انظر المغنى: (7(
 ) في (م): أحدھما.8(
 .89) سورة المائدة، ا{ية: 9(
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الف يف فشــرط  يف كونــه كفــارة أن يكــون عــاجزا عــن األنــواع الثالثــة، وال خــ
  . )1(ذلك

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3434JJJJJJJJxم�$R*�6א�N)
�Lد���1א�xم�$R*�6א�N)
�Lد���1א�xم�$R*�6א�N)
�Lد���1א�xم�$R*�6א�N)
�Lد���1א�xم�$R*�6א�N)
�Lد���1א�xم�$R*�6א�N)
�Lد���1א�xم�$R*�6א�N)
�Lد���1א�xم�$R*�6א�N)
�Lد���1א���������
، خالفــا ألىب حنيفــة يف قولــه: )2(وإمنــا قــدرنا اإلطعــام باملــد أو زيــادة يســرية

´��´��´��´��mmmm ؛ لقولـه تعـاىل:)3(خيرج من الـرب نصـف صـاع ومـن التمـر والشـعري صـاعا
¹��� �̧�¶��µ¹��� �̧�¶��µ¹��� �̧�¶��µ¹��� �̧�¶��µllll)4( والوسط هو أغلب عـادات)النـاس وهـو مـا  )5

يف كفــارة كــالفطر يف رمضــان، وإمنــا فرقنــا  )6(وألنــه إطعــام بــني األقــل واألكثــر،
ــــة وغريهــــا لضــــيق العــــيش ــــا وتعــــذر األقــــوات فيهــــا واتســــاعها يف  بــــني املدين

    .)7(غريها

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3535JJJJJJJJxA�Sfא��N)
���6�1��
���6�1
(�Nא�xA�Sfא���
���6�1
(�Nא�xA�Sfא���
���6�1
(�Nא�xA�Sfא���
���6�1
(�Nא�xA�Sfא���
���6�1
(�Nא�xA�Sfא���
���6�1
(�Nא�xA�Sfא���
���6�1
(�Nא�xA�Sfא���
��������א�
وإمنـــا قـــدرنا الكســـوة مبـــا ذكرنـــاه خالفـــا ألىب حنيفـــة والشـــافعي يف قوهلمـــا: 

، وإطالق )9( ��m�m�m�m»��º»��º»��º»��ºllll؛ لقوله عز وجل:)8(جيزؤه أقل ما يتناوله االسم
ذلك ال يفهم منه املنديل وحده أو املئـزر وحـده وألنـه مصـروف إىل املسـكني 
يف الكفــــــــارة فوجــــــــب أن يكــــــــون مقــــــــدرا كاإلطعــــــــام وإذا الكســــــــوة املطلقــــــــة 

  يف الشرع إال ما قلناه. )11(إىل الشرعية وليس ما يتعلق به حكم )10(تنصرف
��������

                                                

 ). 5/188)، فتح الباري: (7/734) انظر: المغنى: (1(
 ). 193)، الرسالة (ص 1/386تفريع: () انظر: ال2(
 ).3/73مع شرح الميداني: ( –)، مختصر القدوري 214) انظر مختصر الطحاوي (ص 3(
 .89) سورة المائدة، ا{ية: 4(
 ) في (م): عادة.5(
 ) في (م): طعام.6(
 ) في (ق): غيره.7(
 ).292)، مختصر المزنى (ص 306) انظر: مختصر الطحاوي (ص 8(
 .89مائدة، ا{ية: ) سورة ال9(
 ) في (م): تصرف.10(
 ) في (م): حتم.11(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3636JJJJJJJJد�
�������6א*R$�م�وא��6xA�Sfא*R$�م�وא��6xA�Sfא*R$�م�وא��6xA�Sfא*R$�م�وא��6xA�Sfא*R$�م�وא��6xA�Sfא*R$�م�وא��6xA�Sfא*R$�م�وא��6xA�Sfא*R$�م�وא�xA�Sfא�dאط�א�$
د�א�dאط�א�$
د�א�dאط�א�$
د�א�dאط�א�$
د�א�dאط�א�$
د�א�dאط�א�$
د�א�dאط�א�$
د�א�dאط�א�$
وإمنـــا قلنـــا: إن العـــدد مشـــرتط يف اإلطعـــام والكســـوة خالفـــا ألىب حنيفـــة يف 

صــــرف اإلطعــــام والكســــوة إىل مســــكني واحــــد يف عشــــرة  )1(قولــــه: إنــــه جيزيــــه
فأخرب أن الكفارة صرف  )3(mmmm����³��²���±³��²���±³��²���±³��²���±llll ؛ لقوله تعاىل:)2(أيام

جـزاء مـن الطعـام فلـم اإلطعام إىل هذا العدد؛ ألنه تعاىل جعل لكـل مسـكني 
جيــز أن يســتبد جبميعــه، وألنــه دفــع مجيــع الكفــارة إىل مســكني واحــد فلــم جيــز 
أن يستبد جبميعه، وألنـه دفـع مجيـع الكفـارة إىل مسـكني واحـد فلـم جتـزه كمـا 

  يف اليوم األول.   )4(لو دفعها
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3737JJJJJJJJ��������xZ2DS.�Z>�S@אط�<�ن�א�dאxZ2DS.�Z>�S@אط�<�ن�א�dאxZ2DS.�Z>�S@אط�<�ن�א�dאxZ2DS.�Z>�S@אط�<�ن�א�dאxZ2DS.�Z>�S@אط�<�ن�א�dאxZ2DS.�Z>�S@אط�<�ن�א�dאxZ2DS.�Z>�S@אط�<�ن�א�dאxZ2DS.�Z>�S@אط�<�ن�א�dא������

ا ألىب حنيفـــة يف جتـــويزه دفعهـــا إىل وإمنـــا شـــرطنا أن يكونـــوا مســـلمني خالفـــ
، اعتبارا بزكاة املال، وألنه ناقص بالكفر كاحلريب، وألن كـل مـن )5(الذمة أهل

  ال جيوز دفع زكاة املال إليه فكذلك الكفارة كاملرتد.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3838JJJJJJJJxא�אN54�+C'�>אط��dאxא�אN54�+C'�>אط��dאxא�אN54�+C'�>אط��dאxא�אN54�+C'�>אط��dאxא�אN54�+C'�>אط��dאxא�אN54�+C'�>אط��dאxא�אN54�+C'�>אط��dאxא�אN54�+C'�>אط��dא������

وإمنـــــــا شـــــــرطنا أن يكونـــــــوا أحـــــــرار ألن العبـــــــد لـــــــيس مبســـــــكني الســـــــتغنائه          
؛ ألنــه بــاق علــى حكــم )6(مبنفعــة ســيده، وكــذلك املكاتــب خالفــا ألىب حنيفــة

  الرق كاملدبر.
وإمنــا جوزنــا إعطاءهــا للصــغري لوجــود الصــفات املعتــربة فيــه وهــي كونــه حــرا 

  من املقدار. )7(مسلما مسكينا، ويعطى ما يكفي الكبري وإال كان ناقصا

                                                

 ) في (م): يجزي.1(
 ).3/73مع شرح الميداني: ( –)، مختصر القدوري 214) انظر: مختصر الطحاوي (ص 2(
 .89) سورة المائدة، ا{ية: 3(
 ) في (ق): أدفعھا.4(
 ).1/342)، تحفة الفقھاء: (214-213) انظر: مختصر الطحاوي (ص 5(
 ) انظر المراجع السابقة.6(
 ) في (م): نقصانا.7(



588 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO3939JJJJJJJJx�a.^.���,Nאط�<�ن�א��dאx�a.^.���,Nאط�<�ن�א��dאx�a.^.���,Nאط�<�ن�א��dאx�a.^.���,Nאط�<�ن�א��dאx�a.^.���,Nאط�<�ن�א��dאx�a.^.���,Nאط�<�ن�א��dאx�a.^.���,Nאط�<�ن�א��dאx�a.^.���,Nאط�<�ن�א��dא������
؛ ألنـه )1(طنا يف اإلعتاق أن تكون الرقبة مؤمنة خالفا ألىب حنيفةوإمنا اشرت 

  تكفري بعتق فأشبه كفارة القتل واعتبارا باملرتد والوثين.
وبعــض الرقبــة  )�m�m�m�m¾��½¾��½¾��½¾��½ llll�)2 وإمنــا منعنــا أن يكــون فيهــا شــرك لقولــه:

  ليس برقبة، وألن التكفري إمنا يكون بنوع دون اجلمع بني البدل واملبدل.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO4040JJJJJJJJ44444444x�L��
�����,Nن��6א��f)�_ن�x�L��
�����,Nن��6א��f)�_ن�x�L��
�����,Nن��6א��f)�_ن�x�L��
�����,Nن��6א��f)�_ن�x�L��
�����,Nن��6א��f)�_ن�x�L��
�����,Nن��6א��f)�_ن�x�L��
�����,Nن��6א��f)�_ن�x�L��
�����,Nن��6א��f)�_ن�������

وإمنــا قلنــا: ال يكــون فيهــا عقــد عتــق؛ ألن التحريــر يقتضــي ابتــداء اإلعتــاق 
دون ختيـــري عقـــد متقـــدم، وألن عتـــق مـــن فيـــه مـــن عقـــود العتـــق مســـتحق علـــى 

بغــري الكفــارة فأشـــبه أم الولــد، وهــذه علــة جامعـــة لكــل مــا يف هـــذا  )3(الســيد
  الباب.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO4141JJJJJJJJ����,N�6<�ن�א�����,N�6<�ن�א�����,N�6<�ن�א�����,N�6<�ن�א�����,N�6<�ن�א�����,N�6<�ن�א�����,N�6<�ن�א�����,N�6<�ن�א�x�2�Dx�2�Dx�2�Dx�2�Dx�2�Dx�2�Dx�2�Dx�2�D������

؛لقولـــه تعـــاىل: )4(وإمنـــا قلنـــا: ســـليمة خالفـــا لـــداود يف جتـــويزه إعتـــاق املعيبـــة
َبــٍة" واإلطــالق يقتضــي رقبــة كاملــة، والقطعــاء والعميــاء ناقصــة،  )5("َتْحرِيــُر رَقـَ

  وألنه نقص يف الرقبة كالنقص يف الدين.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO4242JJJJJJJJx4(�م��`g`م���F�6<�ن�א�x4(�م��`g`م���F�6<�ن�א�x4(�م��`g`م���F�6<�ن�א�x4(�م��`g`م���F�6<�ن�א�x4(�م��`g`م���F�6<�ن�א�x4(�م��`g`م���F�6<�ن�א�x4(�م��`g`م���F�6<�ن�א�x4(�م��`g`م���F�6<�ن�א�������

  .)6(يام لورود النص بذلك واإلمجاع عليهوإمنا قلنا: إن الصيام ثالثة أ
علـى الوجـه  )7(وإمنا استحببنا له أن يتابعها ألن ذلك أكمل وأفضل، وأداه

  اجلائز باإلمجاع.
                                                

 ).3/70مع شرح الميداني: ( –)، مختصر القدوري 123) انظر مختصر الطحاوي (ص 1(
 .89) سورة المائدة، ا{ية: 2(
 ) في (ق): على السبب.3(
 ).8/452) انظر المحلى: (4(
 .89) سورة المائدة، ا{ية: 5(
 ).11/503... و ( 5/188باري: ()، فتح ال8/752) انظر المغنى: (6(
 ) في (ق): وكماله.7(
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؛ ألن الظاهر مطلـق )1(وإمنا أجزنا له تفريقها خالفا للشافعي يف أحد قوليه
إلطعـام غري مقيد، وألنـه نـوع دون عـدد يكفـر بـه اليمـني فجـاز تفريقـه أصـله ا

  والكسوة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO4343JJJJJJJJx[a!א�MD��A��;fא��+)
���6x[a!א�MD��A��;fא��+)
���6x[a!א�MD��A��;fא��+)
���6x[a!א�MD��A��;fא��+)
���6x[a!א�MD��A��;fא��+)
���6x[a!א�MD��A��;fא��+)
���6x[a!א�MD��A��;fא��+)
���6x[a!א�MD��A��;fא��+)
���6��������

: إحــــدامها اجلــــواز وهــــو قــــول )2(ويف تقــــدمي الكفــــارة علــــى احلنــــث روايتــــان
:     �، فوجــه اجلــواز قولــه )4(، واألخــرى املنــع وهــو قــول أىب حنيفــة)3(الشــافعي

"مــن حلــف ميــني فــرأى غريهــا خــريا منهــا فليكفــر عــن ميينــه وليــأت الــذي هــو 
وذلـــــك يفيـــــد  )6(، وروي " فيـــــأت الـــــذي خـــــري وليكفـــــر عـــــن ميينـــــه")5(خـــــري"

التخيــري، وألنــه معــىن لرفــع حكــم اليمــني كاالســتثناء، وألن الكفــارة أقــوى مــن 
ــر بعــد العقــد فأشــبه أن يكفــر  االســتثناء قبــل احلنــث فالكفــارة أوىل، وألنــه كف

  بعد العقد واحلنث.
وهــذا نــص،  )7(ميينـك": "فــأت الــذي هـو خــري مث كفــر �ووجـه املنــع قولـه 

وألنه حق يف مال تعلق بسبب فلم جيـز تقدميـه علـى سـببه أصـله الزكـاة، وألن 
يف األصــــول جيــــوز تقــــدميها علــــى مــــا يوجبهــــا اعتبــــارا بالظهــــار  )8(الكفــــارات

  والقتل. 
  
  

                                                

 ).291) انظر مختصر المزنى (ص 1(
 ).1/387)، التفريع: (2/38) انظر: المدونة: (2(
 ).291) انظر: مختصر المزنى: (ص 3(
 ).4/8مع شرح الميداني: ( –)، مختصر القدوري 307) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 4(
 ).2/478)، ومالك: (3/1272ن باب من حلف يمينا فرأى غيرھا خيرا منھا: () أخرجه مسلم في اGيما5(
 ) سبق تخريج الحديث. 6(
)، ومس!لم 7/216( "tَ يَُؤاِخ9ُذُكم ب9ِاللَّْغِو ف9ِي أْيَم9انُِكم") أخرجه البخاري في اGيمان والنذور باب قوله تعالى: 7(

 ).1274-3/1273ا: (في اGيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرھا خيرا منھ
 ) في (م): الكفارة.8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO4444JJJJJJJJx[a!א�MD��A��;fא��+)
���6�cI{م�و��Fא��Z8�1:O�_x[a!א�MD��A��;fא��+)
���6�cI{م�و��Fא��Z8�1:O�_x[a!א�MD��A��;fא��+)
���6�cI{م�و��Fא��Z8�1:O�_x[a!א�MD��A��;fא��+)
���6�cI{م�و��Fא��Z8�1:O�_x[a!א�MD��A��;fא��+)
���6�cI{م�و��Fא��Z8�1:O�_x[a!א�MD��A��;fא��+)
���6�cI{م�و��Fא��Z8�1:O�_x[a!א�MD��A��;fא��+)
���6�cI{م�و��Fא��Z8�1:O�_x[a!א�MD��A��;fא��+)
���6�cI{م�و��Fא��Z8�1:O�_��������
؛ ألنـه )2(، خالفـا للشـافعي)1(يام وغـريهوإذا قلنا باجلواز فال فصل بني الصـ

  أحد أنواع الكفارة فأشبه اإلعتاق واإلطعام.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                

 ).189)، الكافي (2/38) انظر: المدونة: (1(
 ).291) انظر مختصر المزنى (ص 2(
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�3a�6א��W�8�3a�6א��W�8�3a�6א��W�8�3a�6א��W�8�3a�6א��W�8�3a�6א��W�8�3a�6א��W�8�3a�6א��W�8��������

  جمهول ومعلوم:  )1(النذر على ضربني
فــاهول هــو الــذي ال يبــني خمرجــه بنيــة وال نطــق مثــل أن يقــول: هللا علــى 

فإن مسى له خمرجا ونوى به  النذر، وال يبني ما هو، فهذا يلزم فيه كفارة ميني،
وصار احلكم للمخرج الذي مسُي لـه، وهـذا هـو  )2(شيئا سقط اعتبارا الكفارة

الضرب الثاين من النذر وهو املعلوم الـذي قـد ُمسّـي خمرجـه وبـّني املـراد بـه، وال 
  خيلوا خمرجه من أربعة أقسام: 

  رب به.إما أن يكون طاعة وقربة كالصالة والصوم واحلج وسائر ما يتق
  أو أن يكون معصية كالقتل والزنا وشرب اخلمر وغري ذلك.

  أو أن يكون مكروها كنذر ترك التنفل والتطوع.
أو أن يكـــون مباحـــا كنـــذر أكـــل بعـــض املباحـــات ولـــبس الثيـــاب الفــــاخرة 
وغريها، والطيب واملشي يف بعض الطـرق ومـا أشـبه ذلـك، فالـذي يلـزم الوفـاء 

ربة دون ما عداها، فأمـا املعصـية فيحـرم الوفـاء به من هذا كله هو الطاعة والق
ـــا، وأمـــا تـــرك التنفـــل فيكـــره الوفـــاء بـــه، فأمـــا املبـــاح فـــال يتعلـــق بنـــذره حكـــم 

  .)3(أصال
NYhع��'NYhع��'NYhع��'NYhع��'� �� �� �� �

  والنذر ضربان: مطلق ومقيد.

                                                

 ) في (ق): على وجھين.1(
 ) في (م): اعتبارا بالكفارة.2(
 ).193 )، الرسالة (ص376-1/375) وما بعدھا، التفريع: (2/9) في جملة أحكام النذر ھذه انظر: المدونة: (3(
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بغـــريه إمـــا بـــأن يتبـــني  )1(فـــاملطلق هـــو أن يكـــون مســـتقال بنفســـه غـــري معلـــق
علـى نـذر ويسـكت، أو يقـول: هـو كـذا خمرجه أو ال يتبني مثل أن يقـول: هللا 

  وكذا.
واملقيـد: هو أن يعلقـه بغريه، وجيعله شـرطا فيـه مثـل أن يقـول: إن كـان كـذا 
وكذا فال يلزمه النذر إال بوجود ذلك الشرط، مث ما يقيـد بـه ينقسـم إىل أربعـة 
أقسام كانقسام ما حيلف عليه وهو أن يقول: هللا علي نذر صالة أو صوم أو 

، وكــذلك مــا لــيس )2(فعلــت أو إن مل أفعــل أو ألفعلــن أو ال فعلـتصـدقة إن 
مــن فعلــه كقولــه: إن شــفى اهللا مريضــي، أو قـــدم غــائيب أو رزقــين مــاال، أو مــا 
أشبـــه ذلــك وكــل هــذا عنــدنا يلــزم الوفــاء بــه إذا وجــد شــرطه مــن غــري اعتبــار 
بشــــرطه أن يكــــون طاعــــة أو معصــــية أو مباحــــا كــــاليمني ســــواء إال إن متعلــــق 

  أقسام كانقسامه يف نفسه. )3(لنذر ينقسم إىل أربعةا
منـــه مـــا جيـــب فعلـــه مثـــل أن يعلـــق النـــذر بواجـــب كقولـــه: هللا علـــى نـــذر إن 
صـــليت الظهـــر يف وقتهـــا، ومـــا أشـــبه ذلـــك فهـــذا يلـــزم الوفـــاء بـــه، ويلـــزم فعـــل 

؛ ألنـه )4(الشرط فإن اجرتأ وأمث و أخر الصالة عن وقتها شيء عليـه مـن نـذره
  . مل يوجد شرطه

ومنــه مــا حيــرم فعلــه كقولــه: هللا علــي نــذر إن مل أشــرب مخــرا، فهــذا ال جيــوز 
  فعله فإن شرب عصى وأمث، وسقط عنه النذر.

ومنـــه مـــا يكـــره الوفـــاء بـــه كقولـــه: هللا علـــي النـــذر إن تنفلـــت الليلـــة بصـــالة 
، فهـذا يكـره لـه الوفـاء بـه، )5(يقصد ذلك منع نفسه مـن فعلهـا ال شـوقا إليهـا

                                                

 ) في (ق): متعلق.1(
 ) في (م): لفعلت.2(
 ) أربعة: سقطت من (م).3(
 ) H شوقا إليھا: سقطت من (م).4(
 .89) سورة المائدة، ا{ية: 5(
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يتنفــل ويكفــر، فــإن مل يتنفــل حــىت خرجــت الليلــة فــال نــذر  ويســتحب لــه أن
عليه، ومنه ما يكون الوفاء به مباحا مثل أن يعلق النذر مبا ال حيرم عليه فعله 
كان طاعة أو مباحا كمن ينـذر فعـل طاعـة بشـرط طاعـة كقولـه: هللا علـى أن 
أحــج الســنة إن صــمت غــدا أو بشــرط مبــاح كقولــه: إن كلمــت زيــدا فيكــون 

  . )1(يف ذلك: إن فعله لزمه النذر، وإن مل يفعل مل يلزمهخمريا 
NYhع��'NYhع��'NYhع��'NYhع��'� �� �� �� �

علـى وجـه التـربر والرضـا أو  )3(عنـدنا بـأن يكـون النـذر )2(وال يفرتق احلكـم
والغضب يف مجيع أحكامه، فأما التربر والرضا فهو أن يكون علـى  )4(اللجاج

أو سـلم  سبيل الشكر كقوله: علي نذر إن شفى اهللا مريضي، أو قدم غائيب،
مــايل، أو رزقــين احلــج، أو مــا أشــبه ذلــك، واللجــاج أن يقصــد منــع نفســه مــن 
فعــل شــيء ومعاقبتهــا بــإلزام نفســه النــذر كقولــه: هللا علــي نــذر إن أكلــت هــذا 
الرغيــف، أو إن كلمــت فالنــا، أو بــّت يف داري أو مــا أشــبه ذلــك ممــا يقصــد 

   .)5(لى ما بيناهبه غيظ نفسه والتشديد عليها فاحلكم يف ذلك كله سواء ع

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJxل�Cl��3אaא�xل�Cl��3אaא�xل�Cl��3אaא�xل�Cl��3אaא�xل�Cl��3אaא�xل�Cl��3אaא�xل�Cl��3אaא�xل�Cl��3אaא���������
: "كفـارة �وإمنا قلنا: إن النذر اهول ينعقد وتلزم فيه كفارة ميـني؛ لقولـه 

، )7(، وروي: "من نذر نذرا مل يسمه فعليه كفارة ميـني")6(النذر كفارة اليمني"

                                                

 ).193)، الرسالة (ص 377-1/376)، التفريع: (2/19) انظر: المدونة: (1(
 ) في (م): النذر.2(
 )النذر: سقطت من (ق).3(
 )5/201وھو يدل على تردد الشيء بعضه على بعض وترديد الشيء (معجم مقاييس اللغة: ) اللجاج: من لج 4(
 ).193)، الرسالة (ص 376-1/375) انظر: التفريع: (5(
 ).3/1265) أخرجه مسلم في النذر باب: في كفارة النذور: (6(
ج!ه ف!ي الكف!ارات ب!اب م!ن )، واب!ن ما3/614) أخرجه أبو داود في اGيمان والنذور باب م!ن ن!ذر H يطيق!ه: (7(

)، ق!ال الھيثم!ي: رجال!ه رج!ال الص!حيح إH أن طلح!ة والحك!م ل!م يس!معا م!ن اب!ن 1/687نذر نذرا ولم يسمه: (
 ). 4/189مسعود (جميع الزوائد: 
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وألنــه نــذر مقصــود بــه القربــة فوجــب أن يثبــت حكمــه كاملســمى؛ ألن معــىن 
  جياب، وأدىن واجب مقدر كفارة ميني.النذر اإل
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22JJJJJJJJ��������x���%��3א�a8�/�Oא����Vوx���%��3א�a8�/�Oא����Vوx���%��3א�a8�/�Oא����Vوx���%��3א�a8�/�Oא����Vوx���%��3א�a8�/�Oא����Vوx���%��3א�a8�/�Oא����Vوx���%��3א�a8�/�Oא����Vوx���%��3א�a8�/�Oא����Vو��������

: "مــن نــذر أن يطيــع �وإمنــا قلنــا: إن الوفــاء بنــذر الطاعــة واجــب؛ لقولــه 
  ، وألن القول أحد نوعي اإلجياب بالشرع كالفعل.)1(اهللا فليطعه"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJ��������x��F$@��3אa8�/�Oم�א��
�x��F$@��3אa8�/�Oم�א��
�x��F$@��3אa8�/�Oم�א��
�x��F$@��3אa8�/�Oم�א��
�x��F$@��3אa8�/�Oم�א��
�x��F$@��3אa8�/�Oم�א��
�x��F$@��3אa8�/�Oم�א��
�x��F$@��3אa8�/�Oم�א��
���������

فـال  )2(: "ومـن نـذر أن يعصـيه�بـه؛ لقولـه وإمنا قلنا: إن ما عداه ال يوىف 
حافيــــا قائمــــا يف  �ملــــا رآه رســــول اهللا  )4(، وحــــديث أىب إســــرائيل)3(يعصــــه"

، وألن اإلجيـاب فـرع علـى اجلـواز، )5(الشمس فقال: "مروه فليستظل ولينتعل"
فــإن كــان فعــل العصــيان غــري جــائز فهــو علــى الوجــوب ابعــد، فأمــا املبــاح فــال 

  من النذر القربة، واملباح ال قربة فيه. يلزم؛ ألن املقصود 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ��������x��aوא���%a��8��3aج�א�Nj�+f5����`0x��aوא���%a��8��3aج�א�Nj�+f5����`0x��aوא���%a��8��3aج�א�Nj�+f5����`0x��aوא���%a��8��3aج�א�Nj�+f5����`0x��aوא���%a��8��3aج�א�Nj�+f5����`0x��aوא���%a��8��3aج�א�Nj�+f5����`0x��aوא���%a��8��3aج�א�Nj�+f5����`0x��aوא���%a��8��3aج�א�Nj�+f5����`0��������

وإمنا قلنا: إنه يثبت حكم خمرجه بالنية والنطق؛ ألما طريقـان ملعرفـة املـراد 
  . )6(: "وإمنا لكل امرئ ما نوى"�وثبوت أحكام اخلطاب، وقد قال 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJ��������x�D%@��3אaא�x�D%@��3אaא�x�D%@��3אaא�x�D%@��3אaא�x�D%@��3אaא�x�D%@��3אaא�x�D%@��3אaא�x�D%@��3אaא���������
؛ )8(حكمــــه خالفــــا لــــبعض الشــــافعية )7(نــــذر املطلــــق يلــــزموإمنــــا قلنــــا: إن ال

أنــه ألــزم نفســه علــى وجــه النــذر مـــا  )9(لعمــوم األخبــار، واعتبــارا باملقيــد بعلــة
 جيب الوفاء جبنسه. 

                                                

 ).7/233) أخرجه البخاري في اGيمان باب النذور في الطاعة: (1(
 ) في (ق): أن يعصي هللا.2(
 ي سبق.) ھو جزء من الحديث الذ3(
 ).1/590) أبو إسرائيل: رجل من قريش (ھكذا جاء في فتح الباري: (4(
 ).7/234) أخرجه البخاري في النذور باب النذور فيما H يملك: (5(
 ) سبق تخريج الحديث.6(
 ) في (م): يثبت.7(
 ).8/367) انظر المجموع: (8(
 ) في (م): بعلمه.9(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66JJJJJJJJ��������x�kLج�وא��KD��3א�'�Z8��)�SLא�x�kLج�وא��KD��3א�'�Z8��)�SLא�x�kLج�وא��KD��3א�'�Z8��)�SLא�x�kLج�وא��KD��3א�'�Z8��)�SLא�x�kLج�وא��KD��3א�'�Z8��)�SLא�x�kLج�وא��KD��3א�'�Z8��)�SLא�x�kLج�وא��KD��3א�'�Z8��)�SLא�x�kLج�وא��KD��3א�'�Z8��)�SLא���������
وإمنـــا ســـوينا بـــني نـــذر اللجـــاج والتـــربر خالفـــا للشـــافعي يف قولـــه: إن نـــذر 

؛ ألن اختالف احلـال الـيت عقـد عليهـا النـذر ال )1(كفارة ميني  اللجاج جتب به
يوجب سقوط املنذور وإلزام غريه، أصله حال التربر، وألا قربة ألزمهـا نفسـه 

  على وجه النذر فإذا وجد شرطها مل جيز إسقاطهما كاحلج.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77JJJJJJJJ��������x�3aوط�א�Nd�Z8��)�SLא�x�3aوط�א�Nd�Z8��)�SLא�x�3aوط�א�Nd�Z8��)�SLא�x�3aوط�א�Nd�Z8��)�SLא�x�3aوط�א�Nd�Z8��)�SLא�x�3aوط�א�Nd�Z8��)�SLא�x�3aوط�א�Nd�Z8��)�SLא�x�3aوط�א�Nd�Z8��)�SLא���������

بوجـوده، ومـا كـان كـذلك  وإمنا سوينا بني شروط النذر؛ ألن اإلجياب علق
  فال يراعى فيه صفة زائدة عليه كالطالق والعتاق.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88JJJJJJJJ��������x7��6���1א����.�W2?�,�ل�Ox7��6���1א����.�W2?�,�ل�Ox7��6���1א����.�W2?�,�ل�Ox7��6���1א����.�W2?�,�ل�Ox7��6���1א����.�W2?�,�ل�Ox7��6���1א����.�W2?�,�ل�Ox7��6���1א����.�W2?�,�ل�Ox7��6���1א����.�W2?�,�ل�O��������
خالفـا ملـن: ال  )2(ومن قال: مايل يف سبيل اهللا أو هدي لزمه إخراج الثلث

ونــــذر أن خيتلــــع مــــن مجيــــع  -)4(ألىب لبابــــة �؛ لقولــــه )3(يلزمــــه شــــيء أصــــال
، واعتبـارا بـه إذا عـني شـيئا مـن مالـه، وال )5(ك الثلـث": "جيزيك من ذلـ-ماله

يلزمه الكل خالفا للشافعي، للخرب، وألن املريض ملا منع من إخراج كـل مالـه 
  إبقاء على ورثته كان احلي أوىل حلق نفسه.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99JJJJJJJJ��������xZ��A��;>�W)B«�_وxZ��A��;>�W)B«�_وxZ��A��;>�W)B«�_وxZ��A��;>�W)B«�_وxZ��A��;>�W)B«�_وxZ��A��;>�W)B«�_وxZ��A��;>�W)B«�_وxZ��A��;>�W)B«�_و��������
 : "جيزيــك�؛ لقولــه )7(خالفــا ملــن ذهــب إىل ذلــك )6(وال جتزيــه كفــارة ميــني

فدل على أنه ال جيزيـه دونـه، وألنـه نـذر إخـراج مـال كمـا  )8(من ذلك الثلث"
  لو عني.

                                                

 ).193-192) انظر اNقناع: (ص 1(
 ).194)، الرسالة (ص 1/380)، التفريع: (2/24ر: المدونة: () انظ2(
 ).9/8) في إحدى الروايتين عن أحمد (انظر المغنى: 3(
) أبو لبابة: اGنصاري، المدني، اسمه بشير وقيل: رفاعة بن عبد المنذر صحابي مش!ھور، وك!ان أح!د النقب!اء، 4(

 ).669وعاش إلى خMفة علي (تقريب التھذيب: ص 
)، 3/452)، وأحم!د: (3/613ه أبو داود في اGيمــان والن!ذور ب!ـاب فيم!ـن ن!ـذر أن يتص!دق بمالـ!ـه: () أخرج5(

 ).2/481ومالك: (
 ).203)، الكافي (ص 381-1/380) انظر: التفريع: (6(
 ).9/7) قالته عائشة وجماعة من الصحابة والتابعين، وروى عن اNمام أحمد (انظر المغنى: 7(
 حديث قريبا.) سبق تخريج ال8(
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حجـا أو عمـرة لزمـه مـا  )1(إذا نذر املشي إىل بيت اهللا لزمه النـذر فـإن عـّني 

عينـــــه وإن أطلـــــق لزمـــــه مـــــا خيتـــــار منهمـــــا، ومنتهـــــى املشـــــي يف احلـــــج طـــــواف 
ويف العمرة الفراغ من السعي، فإن كان ضرورة وأراد اجلمع يف سفره اإلفاضة، 

بني فرضه ونـذره مشـى يف عمـرة، مث حـج ويكـون متمتعـا إن كانـت عمرتـه يف 
أشـــهر احلـــج، وال جيـــوز لـــه تـــرك املشـــي مـــع القـــدرة عليـــه، واملشـــي مـــن حيـــث 
حلـــف، فـــإن عجـــز ركـــب، مث عـــاد قـــابال فلفـــق مشـــيه وأهـــدى إن قـــدر، وإال 

إذا كـان مـا  )2(ال يعد، وكذلك العاجز عن املشـي مـن أول مـرة، وهـذافليهد و 
ركب كثريا، فإن كان يسريا أهدى وال عود عليه، وينتعل نـاذر احلفـاء، وال دم 

  .)3(عليه
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111JJJJJJJJx�U@وم�'��3אB��1د��x�U@وم�'��3אB��1د��x�U@وم�'��3אB��1د��x�U@وم�'��3אB��1د��x�U@وم�'��3אB��1د��x�U@وم�'��3אB��1د��x�U@وم�'��3אB��1د��x�U@وم�'��3אB��1د����������

، ويف )��m�m�m�m~��}~��}~��}~��}llll�)4وإمنـــا قلنـــا: إن نـــذر املشـــي يلـــزم؛ لقولـــه تعـــاىل:
: �ختـــه نـــذرت أن متشـــي إىل الكعبـــة فقـــال أن أ )5(حـــديث عقبـــة بـــن عـــامر

وال خمـالف لـه، وإمنـا  )7(، وألنـه قـول ابـن عمـر)6("لتمشي، أو لرتكب ودي"
قلنـــا: إنـــه ميشـــي يف حـــج أو عمـــرة؛ ألن األلفـــاظ إذا أطلقـــت وهلـــا معهـــود يف 

                                                

 ) في (ق): نذر.1(
 ) في (ق): كذلك.2(
 )..195-194)، الرسالة (ص 380-1/377)، التفريع: (19-2/9) انظر: المدونة: (3(
 .1) سورة المائدة، ا{ية: 4(
، كان عالم!ا فص!يحا فقيھ!ا فرض!يا ش!اعرا كبي!ر الش!أن، م!ات س!نة �الجھني صاحب النبي  عقبة بن عامر:) 5(

 ).2/467، سير أعMم النبMء: 1/64ظر: شذرات الذھب: ثمان وخمسين (ان
)، ومس!لم ف!ي الن!ذر، ب!اب م!ن 2/220أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب من ن!ذر المش!ي إل!ى الكعب!ة: () 6(

)، بلف!ظ: "لتمش!ي ولترك!ب" فق!ط، وبلف!ظ (وتھ!دي) أخرج!ه أب!و داود ف!ي 3/1264نذر أن يمشي إلى الكعبة: (
)، وإس!!ناده ص!!حيح عل!!ى ش!!رط 3/598م!!ن رأى كف!!ارة علي!!ه إذا ك!!ان ف!!ي معص!!ية: ( اGيم!!ان والن!!ذور، ب!!اب

 )).4/178البخاري (انظر تلخيص الحبير: (
 ).10/78)، والبيھقي: (2/473) أخرجه مالك في الموطأ: (7(
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الشــرع محلــت عليــه، كمــا لــو نــذر صــالة أو صــوما، واملعهــود مــن املشــي إىل 
  النذر إليه. )1(ن النسكني فوجب انصرافبيت اهللا أنه ألحد هذي

وإمنــا قلنــا: إنــه إن عــني أحــدمها لزمــه مــا عينــه؛ ألن تعيينــه قــد أوجبــه علــى 
نفســه كتعيــني الصــالة والصــوم، وإذا مل يعــني كــان خمــريا؛ ألن التعيــني ال يثبــت 

  إال من جهته.
وإمنــــا: قلنــــا: ميشــــي يف احلــــج إىل آخــــر طــــواف اإلفاضــــة؛ ألن نــــذره تنــــاول 

ي يف مجيع احلج فمادام يف اإلحرام فعليه املشي وال خيرج منه إال بطـواف املش
  اإلفاضة، ويف العمرة بالفراغ من السعي.

جيعـل مشــيه يف عمـرة ليـتم لــه غرضـه مــن  )2(وإمنـا قلنـا يف الضــرورة إن لـه أن
  يف سفر واحد.  )3(أداء الفرض و النذر

، واخلــــرب الــــذي )4(اهروإمنــــا قلنــــا: إنــــه يلزمــــه املشــــي مــــع القــــدرة عليــــه للظــــ
  . )5(رويناه

وإمنا قلنا: إن املشي مـن حيـث حلـف؛ ألنـه املوضـع الـذي تناولـه الوجـوب 
  بالنذر دون غريه.

، )6(وإمنا قلنا: إن عجـز ركـب؛ ألنـه يف اخلـرب "لتمشـي أو لرتكـب ولتهـدي"
وألن النذر تناول املعىن إىل مكة على صفة وهي املشـي فـإذا عجـز عـن صـفة 

، وإمنــا قلنــا: إنــه يرجــع مــن قابــل إن أمكنــه؛ )7(ســقط عنــه أصــلهمل ي الــذهاب

                                                

 ) في (م): صرف.1(
 ) في (ق): أنه.2(
 ) في (م): فرضه و نذره.3(
 لُعقُوِد""أُوفُوا بِا) الظاھر من قوله تعالى: 4(
 ) الذي ذكر قريبا.5(
 ) سبق تخريج الحديث.6(
 ) في (م): إH بأدائه.7(
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ألن املشي باق يف ذمته ال يسـقط عنـه إال بأدائـه، وركوبـه هـو لتمـام املناسـك 
  ال ليكون بدال عن املشي.

وإمنــا قلنــا: إنــه عجــز فــال يعــود؛ ألنــه ال فائــدة يف عــوده ألن العــود إمنــا يــراد 
: �؛ لقولــــه )1(دى خالفــــا للشــــافعيليكمــــل املشــــي، وإمنــــا قلنــــا إن عليــــه اهلــــ

معناه إن عجزت، وألنه إذا ألزم نفسه املشي  )2("لتمشي أو لرتكب ولتهدي"
فقـد تعـني عليــه لزومـه فصـار كــالتعيني بالشـرع، ومــا لـزم برتكـه الــدم مـع القــدرة 

  والعجز كالرمي إذا عجز منه.
مـع املشـي وإمنا قلنا: إن الركوب اليسري ينـوب عنـه الـدم؛ ألنـه ال حكـم لـه 

املقصود وهو األكثر، وإمنا قلنا: إن مـن نـذر املشـي حافيـا انتعـل؛ ألن احلفـاء 
  . )3(يف حديث أىب إسرائيل (مروه فلينتعل) �ال قربة فيه؛ ولقوله 
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ة ، أو إىل بيــــت املقــــدس للصــــال�ومــــن نــــذر املشــــي إىل مســــجد الرســــول 

: "ال تشــد الرحــال إىل إىل �؛ لقولــه )5(خالفــا للشــافعي )4(فيهمــا لزمــه ذلــك
، وألمـا مسـجدان تضـاعف )6(ثالثة مساجد فذكر مسجده وبيت املقـدس"

احلــــرام، وال يلــــزم نــــذر املشــــي إىل غريهــــا  )7(الصــــالة فيهمــــا بــــألف كاملســــجد
  للخرب؛ وألن املعىن فيهما معدوم يف غريمها. 

��������
��������

                                                

 ).297) انظر: مختصر المزنى (ص 1(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا. 2(
 ) سبق تخريج الحديث. 3(
 ).190)، الرسالة (ص 1/379)، التفريع: (2/17) انظر: المدونة: (4(
 ).297) انظر: مختصر المزنى (ص 5(
 ).2/1014)، ومسلم في الحج: (2/56) أخرجه البخاري في فعل الصMة: (6(
 ) في (م): في المسجد.7(
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ومــن نــذر ذبــح ابنــه يف ميــني، أو علــى وجــه القربــة فعليــه هــدي، وإن نــذره 

، وإمنــا قلنــا ذلــك؛ ألنــه إذا نــذره علــى )1(جمــردا ال يقصــد القربــة ال شــيء عليــه
وجه القربة فإمنا أراد الفداء عنه، ألن ذلك معهود يف الشرع أن حنر االبن قـد 

ـــــد بـــــذلك، وصـــــارت  -� –يكـــــون علـــــى وجـــــه القربـــــة؛ ألن إبـــــراهيم  تعب
األضحية أصـال يف شـرعنا تشـبيها بـه، فكـان النـاذر لـه علـى وجـه القربـة نـاذرا 
  للفداء عنه، وإن مل يرد القربة فال شيء عليه؛ ألنه نذر معصية مع التجريد.

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414JJJJJJJJxW��.�?.����d��
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C)2?�'4��3ن��OxW��.�?.����d��
C)2?�'4��3ن��O��������
ـــه فـــإن كـــان ممـــا جيـــوز أن يكـــون هـــد يا ومـــن نـــذر أن يهـــدي شـــيئا مـــن مال

ال يهـدي مثلـه  )2(أهداه؛ ألن أداء الـنذر مع اإلمكان مسـتحق، وإن كـان ممـا
باعــه واشــرتى بــه هـــديا؛ ألنــه نــذر أهــداه فـــالكالم ينصــرف إىل الوجــه الـــذي 

  ، واهللا أعلم. )3(ميكن إهداؤه عليه فإذا امتنع يف عينه لزم يف مثنه

�@�@�    

                                                

 ).194)، الرسالة (ص 2/27) انظر: المدونة (1(
 ) مما سقطت من (ق).2(
 ).381-1/380)، التفريع: (2/21) انظر: المدونة: (3(
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: "أمــرت بــالنحر، وهــو �ل فيــه قولــه ، واألصــ)2(ُســّنة ُمؤكــدة )1(األضــحية
  . )4(ضحى واألئمة بعده، وال خالف يف فضلها �، وألنه )3(لكم ُسنة"
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11JJJJJJJJx��E�#א�+f5x��E�#א�+f5x��E�#א�+f5x��E�#א�+f5x��E�#א�+f5x��E�#א�+f5x��E�#א�+f5x��E�#א�+f5��������

وليســت بواجبــة وجـــوب الفــرائض وال علـــى مــا يقـــول أصــحاب أىب حنيفـــة 
: "ثالثـة )7(�علـى وجـوب السـنن؛ لقولـه  )6(زائـدة )5(إا واجبة جيـرح تاركهـا

، وألنــه ذبــح ال )8(ولكــم تطــوع: الــوتر واألضــحية والســواك"هــي علــي فــرض 
  جيب على املسافر فلم جيب على احلاضر كالعقيقة.
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؛ ألن مــا ينحــر مبِــَىن هــو هــدي؛ )9(وهــي مســنونة لكــل أحــد إال احلــاج مبِــَىن 

 أيضــــا )10(ألنــــه مــــن حقــــه أن يوقــــف بعرفــــة، وألن احلــــاج مبِــــَىن ملــــا مل خيــــاطبوا
  حجهم فكذلك باألضحية. )11(بصالة العيد ألجل

  

                                                

لنعم سليمين من ب!ين عي!ب مش!روطا بكون!ه ف!ي ) اGضحية: اسم ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثنى سائر ا1(
نھار عاشر ذي الحجة أو تاليه بعد صMة إمام عيده له وقدر زمن ذبحه ولغيره ولو تحريا لغير حاضر (حدود 

 ).122ابن عرفة مع شرح الرصاع ص 
 ).183)، الرسالة (ص 1/389)، التفريع: (2/487انظر الموطأ: ( )2(
)3M119ثة ھي علي فرض ولكم تطوع ...) (ص ) سبق تخريجه وھو حديث (ث.( 
 ).10/302)، فتح الباري: (8/617) انظر المغنى: (4(
 ).3/232)، مختصر القدوري مع شرح الميداني: (301-300) انظر: مختصر الطحاوي (ص 5(
 ) في (م): ولھا مزية.6(
 : سقطت من (م).�) 7(
 ) سبق تخريج الحديث.8(
 ).1/389تفريع: ()، ال2/5) انظر: المدونة: (9(
 ) في (م): لم يخاطب.10(
 ) في (م): لسبب.11(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33JJJJJJJJx��E�#�6�¤אB���.x��E�#�6�¤אB���.x��E�#�6�¤אB���.x��E�#�6�¤אB���.x��E�#�6�¤אB���.x��E�#�6�¤אB���.x��E�#�6�¤אB���.x��E�#�6�¤אB���.����
ضـــــحى  �ال جتـــــوز األضـــــحية إال مـــــن يمـــــة األنعـــــام دون غريهـــــا؛ ألنـــــه 

، فلــم يــذكر إال اإلبــل والبقــر والغــنم، وألنــه )2(، وبــّني مــا جيــزى منهــا)1(بــالغنم
  ذبح متقرب به كاهلدايا. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44JJJJJJJJ4א#'$�م�و�?.�¤B���.4א#'$�م�و�?.�¤B���.4א#'$�م�و�?.�¤B���.4א#'$�م�و�?.�¤B���.4א#'$�م�و�?.�¤B���.4א#'$�م�و�?.�¤B���.4א#'$�م�و�?.�¤B���.4א#'$�م�و�?.�¤B���.x��E�#�6א��CD:Ox��E�#�6א��CD:Ox��E�#�6א��CD:Ox��E�#�6א��CD:Ox��E�#�6א��CD:Ox��E�#�6א��CD:Ox��E�#�6א��CD:Ox��E�#�6א��CD:O��������
وأفضـــلها الغـــنم مث البقـــر مث اإلبـــل، والضـــأن أفضـــل مـــن املعـــز، وفحـــول كـــل 

خالفا ألىب حنيفة والشافعي يف قوهلما: إن األفضل  )3(جنس أفضل من إناثه
، وقولــــــه: "خــــــري )5(ضــــــحى بكبشــــــني �؛ ألنــــــه )4(اإلبــــــل مث البقــــــر مث الغــــــنم

طوبته دون كثرته بدليل ما ، وألن املراعى طيب اللحم ور )6(األضحية الكبش"
روينــاه مــن تضــحيته بــالغنم وعدولــه إليهــا عــن اإلبــل والبقــر، وألنــه خيــتص ــا 

  أهل البيت دون الفقراء خبالف اهلدايا.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55JJJJJJJJx��E�#�6א�ABP�Qא�?Sא�x��E�#�6א�ABP�Qא�?Sא�x��E�#�6א�ABP�Qא�?Sא�x��E�#�6א�ABP�Qא�?Sא�x��E�#�6א�ABP�Qא�?Sא�x��E�#�6א�ABP�Qא�?Sא�x��E�#�6א�ABP�Qא�?Sא�x��E�#�6א�ABP�Qא�?Sא���������

، أمـــا اجلـــذع مـــن )7(والســـن اجلـــائز فيهـــا اجلـــذع مـــن الضـــأن والثـــين ممـــا ســـواه
: "ال �، واألصــــل فيــــه قولــــه )8(مــــد عليــــهالضــــأن فــــال خــــالف يف جــــوازه يعت

، وقولــه: )9(تـذحبوا إال مسـنة إال أن يعسـر علـيكم فتــذحبوا جذعـة مـن الضـأن"

                                                

ض!حى بكبش!ين ... أخرج!ه البخ!اري ف!ي اGض!احي ب!اب التكبي!ر عن!د  �) كما جاء في حديث الصحيحين أن!ه 1(
 ).3/1556)، ومسلم في اGضاحي باب استحباب الضحية: (6/238الذبح: (

 ) في (م): فيھا.2(
 ).183)، الرسالة (ص 1/390تفريع: ()، ال2/2) انظر: المدونة: (3(
 ).284)، مختصر المزنى: (ص 301) انظر: مختصر الطحاوي (ص 4(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا.5(
)، و اب!ن ماج!ه ف!ي اGض!احي ب!اب: م!ا 4/74) أخرجه الترمذي في اGضاحي، باب: في الجذع من الض!أن: (6(

 قال: صحيح اNسناد ولم يخرجاه.)، و4/228)، والحاكم: (2/1046يستحب من اGضاحي: (
 ).184-183)، الرسالة (ص 1/390) انظر التفريع: (7(
) وقال ابن عمر والزھرى: H يجزء الج!ذع؛ Gن!ه H يج!زئ م!ن غي!ر الض!أن ف!M يج!زئ من!ه كالحم!ل، وع!ن 8(

 ).8/623عطاء واGوزاعى فM يجزء الجذع الضأن اGجناس (انظر المغنى: 
)9Gضحية: () أخرجه مسلم في اG3/1000ضاحي، باب: من ا.( 
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 )2(فأمــا اجلــذع مــن غــريه فــال جيــوز؛ لقولــه ألىب بــردة )1("ضــحوا جبــذاع الغــنم"
، )3(وقـــال: مـــا عنـــدي إال جـــذع مـــن املعـــز: "جيزيـــك وال جيـــزي أحـــدا بعـــدك"

 مســــــنة إال أن يعســــــر علــــــيكم فتــــــذحبوا جذعــــــة مــــــن وقولــــــه: "ال تــــــذحبوا إال
فقصــر اجلــذاع علــى جــنس خمصــوص وهــو الضــأن فكــان مــا عــداه  )4(الضــأن"

مبقى على األصل، واجلـذع مـن الضـأن مـا لـه سـتة أشـهر فمـا زاد، والثـىن مـن 
مــن البقــر مــا لــه ســنتان وقــد  )5(املعــز مــا لــه ســنة وقــد دخــل يف الثانيــة، والثــين

  اإلبل ما له ست سنني؛ ألنه يلقي ثنيته. دخل يف الثالثة، ومن
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO66��������––��������xME�#4(�م�אxME�#4(�م�אxME�#4(�م�אxME�#4(�م�אxME�#4(�م�אxME�#4(�م�אxME�#4(�م�אxME�#4(�م�א��������

؛ )6(أيــام األضـــحى: يـــوم النحـــر ويومــان بعـــده، وال يضـــحي يف اليـــوم الرابـــع
، ألنــه إمجــاع الصــحابة روي عــن عمــر وعلــي وابــن عبــاس )7(خالفــا للشــافعي

ــــــــــس ــــــــــرة وأن ــــــــــه تعــــــــــاىل:)8(وابــــــــــن عمــــــــــر وأىب هري      ، وال خمــــــــــالف هلــــــــــم، وقول
mmmm�j��i�j��i�j��i�j��i������s��r��q��p��o���n��m��l��k��s��r��q��p��o���n��m��l��k��s��r��q��p��o���n��m��l��k��s��r��q��p��o���n��m��l��k

ttttllll�)9( وأقــل األيــام ثالثــة)وألنــه لــيس مبعلــوم كاخلــامس، وألنــه ال )10 ،
    يتعقبه مبيت ِمبَىن فأشبه ما بعده.

                                                

)، واب!!ن ماج!!ه ف!!ي اGض!!احي ب!!اب م!!ا 9/271)، واب!!ن جري!!ر الطب!!ري والبيھق!!ي: (2/152) أخرج!!ه أحم!!د: (1(
) وبلفظ قريب من!ه الترم!ذي ف!ي اGض!احي، ب!اب: م!ا ج!اء ف!ي الج!ذع 1049-2/1048تجزئ ما اGضاحي: (

 ).4/139ى موقوفا (تلخيص الحبير: ()، وقال: غريب وقد رو4/74من الضأن في اGضاحي: (
) أبو بردة: ھانئ بن عمرو بن عبيد بن كMب بن دھمان البلوي القضاعي اGنصاري من حلف!اء اGوس، وھ!و 2(

خ!!ال الب!!راء ب!!ن ع!!ازب، ش!!ھد العقب!!ة وب!!درا والمش!!اھد النبوي!!ة، ت!!وفي س!!نة اثن!!ين وأربع!!ين (انظ!!ر س!!ير أع!!Mم 
 ). 2/35النبMء: 

، ومس!!لم ف!!ي G6/736ب!!ى بـ!!ـردة (... الح!!ديث:  �اري ف!!ي اGض!!احي، ب!!ـاب: ق!!ول النب!!ي ) أخرج!!ه البخـ!!ـ3(
 ).3/1552اGضاحي، باب وقتھا: (

 ) سبق تخريج الحديث قريبا.4(
 ) الثنى: سقطت من (ق) ومن (ر).5(
 ).184)، الرسالة (ص 389) انظر: التفريع: (6(
 ).185) انظر: مختصر المزنى (ص 7(
 ).8/638)، وانظر المغنى: (2/487)، الموطأ: (9/297ا{ثار انظر: البيھقي: ( ) في تخريج ھذه8(
 .28) سورة الحج: ا{ية: 9(
 ).43، 12/42) انظر: الجامع Gحكام القرآن: (10(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO77��������––��������xNEaم�א��)���E:Lא����D:O4�6xNEaم�א��)���E:Lא����D:O4�6xNEaم�א��)���E:Lא����D:O4�6xNEaم�א��)���E:Lא����D:O4�6xNEaم�א��)���E:Lא����D:O4�6xNEaم�א��)���E:Lא����D:O4�6xNEaم�א��)���E:Lא����D:O4�6xNEaم�א��)���E:Lא����D:O4�6��������
واألئمة بعـده كـانوا يضـحون  )2(�؛ ألنه )1(األفضل أن يضحي يوم النحر

، )3(: النحـــر ثالثـــة أيـــام أفضـــلها أوهلـــا-عليـــه  رضـــوان اهللا –فيـــه، وعـــن علـــي 
، )4(وألنه اليوم املقصود بذلك، وإليه ينسب النحـر ومـا بعـده يف حكـم التـابع

صـــلي العيـــد وأحنـــر  )mmmm|��{��z|��{��z|��{��z|��{��zllll )5 وقيـــل يف تأويـــل قولـــه تعـــاىل:
  . )6(األضحية

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO88��������––��������xودא�
��א#(�م�א@$�D.���وא#(�م�א@$
ودא�xא#(�م�א@$�D.���وא#(�م�א@$
ودא�xא#(�م�א@$�D.���وא#(�م�א@$
ودא�xא#(�م�א@$�D.���وא#(�م�א@$
ودא�xא#(�م�א@$�D.���وא#(�م�א@$
ودא�xא#(�م�א@$�D.���وא#(�م�א@$
ودא�xא#(�م�א@$�D.���وא#(�م�א@$
ودא�xא#(�م�א@$�D.���وא#(�م�א@$
ان: معلـوم ومعـدود، فيـوم النحـر معلـوم غـري يتعلق بأيام النحر ورابعها وصف

معـدود، وأربعــة معــدود غـري معلــوم، ومــا بينهمــا معـدود، وفائــدة وصــفه يف أنــه 
  معلوم جواز النحر فيه، وبأنه معدود إيقاع الرمي فيه.

وإمنـــا قلنـــا: إن يـــوم النحـــر معلـــوم جلـــواز النحـــر فيـــه، وإمنـــا قلنـــا: إنـــه لـــيس 
  ده ومن حقه أن يكون يف ثاين املعدودات.مبعدود؛ ألن النفر ال جيوز يف غ

وإمنــــا قلنــــا: إن ثــــاين النحــــر وثالثـــــه جيمــــع الوصــــفني جلــــواز النحــــر والرمـــــي 
، وألن النفـــر جـــائز يف اليـــوم الثالـــث، وقلنـــا: إن رابـــع النحـــر معـــدود )7(فيهمـــا

  جلواز الرمي فيه، وقلنا: إنه غري معلوم المتناع النحر فيه.
  
  
  

                                                

 ).184)، الرسالة (1/389)، التفريع: (2/302) انظر: المدونة: (1(
 كما سيأتي ...  ھو أن نصلي ثم ننحر": "أول ما نبدأ به في يومنا ھذا �) كما جاء في قوله 2(
 ).9/297) البيھقي: (3(
 ) في (م): التبع.4(
 .2) سورة الكوثر، ا{ية: 5(
 ).327-30/326) انظر تفسير الطبري: (6(
 ) في (م): فيه.7(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO99��������––��������x�5��#א����x�5��#א����x�5��#א����x�5��#א����x�5��#א����x�5��#א����x�5��#א����x�5��#א������������
، وال العـــــوراء البـــــّني عورهـــــا، وال الشـــــديدة )1(ال جيـــــوز األضـــــحية بالعميـــــاء

الــيت ال  )3(الــيت لــيس فيهــا نقــى، وال الشــديدة الضــلع )2(املــرض، وال العجفــاء
 )4(حتلــق بــالغنم، وال املقطوعــة األذن، وال الســكاء، وال جيــوز اخلرقــاء والشــرقاء

ذــا مــن أســفله، والســكاء والعضــباء؛ والنقــي املــخ، واخلرقــاء املقطــوع بعــض أ
، وهــذه العيــوب قــد )5(هــي املخلوقـــة بغــري أذن، والعضــباء هــي الناقصــة اخللــق

، ونكتـة هـذا البـاب أن  )7(والرباء -� – )6(ورد النهي فيها من حديث علي
كــل عيــب تقــص اللحــم أو أثــر فيــه أو كــان مرضــا أو نقــص مــن اخلِلقــة فإنــه 

يف اجلملـــــة أن يتقــــي العيـــــب  مينــــع األضــــحية، ويف بعضـــــها خــــالف، وينبغــــي
وتتوخى السالمة؛ ألنه ذبح مقصود به القربة فوجب أن يكون مسلما خملصا 

�m�m�m�m��F��E��D���C��B��A��F��E��D���C��B��A��F��E��D���C��B��A��F��E��D���C��B��Aممــــــــــــــا ينقصــــــــــــــه ويكــــــــــــــدره؛ لقولــــــــــــــه تعــــــــــــــاىل: 
GGGGllll)8(:وقولــــــــه تعــــــــاىل ،mmmm�̄�®��¬��«�̄�®��¬��«�̄�®��¬��«�̄�®��¬��«llll )9( فأمــــــــا ،

، ويف حديث علي والرباء أنـه )10(العوراء فال نعلم خالفا يف منع األضحية ا
ــــى عــــن العــــوراء البــــني َعَورهــــا، وألنــــه ذهــــاب عضــــو منهــــا فيــــه منفعـــــة  �

واســتمتاع، وإذا مل جتــز العــوراء فالعميــاء أوىل أن ال جتــوز، فأمــا املريضــة البــّني 
                                                

 ) في (ق): بالعمى.1(
 ).1/391لدواني: () العجفاء: التي H شحم فيھا لشدة ھزالھا، قيل: التي H مخ في عظامھا (الفواكه ا2(
 ).1/391) الضلع: ھي العرجاء بحيث H تحلق الغنم (الفواكه الدواني: 3(
 ). .311) الشرقاء: إذا كانت الشاة مشقوقة اGذن باثنتين: (المصباح المنير ص 4(
 ).184)، الرسالة ( 392-1/391)، التفريع: (302) انظر: المدونة: (5(
)، والنسائي في الضحايا، ب!اب المقابل!ة : 3/237اب: ما يكره من الضحايا: () أخرجه أبو داود في الضحايا، ب6(

)، والترمذي في اGض!احي، ب!اب 2/1050)، وابن ماجه في اGضاحي، باب ما يكره أن يضمن به: (7/190(
 )، وقال: إسناده صحيح.4/224)، وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم: (4/73ما يكره من اGضاحي: (

)، والنس!!ائي ف!!ي 3/235)، وأب!!و داود ف!!ي الض!!حايا، ب!!اب: م!!ا يك!!ره م!!ن الض!!حايا: (2/482ال!!ك: () أخرج!!ه م7(
)، واب!ن ماج!ه ف!ي اGض!احي، ب!اب م!ا يك!ره أن 7/188الضحايا، باب ما نھ!ى عن!ه م!ن اGض!احي الع!وراء: (

حس!ن )، وق!ال: ح!ديث 4/72)، والترمذي: في اGضاحي: باب ما يكره في اGضاحي: (2/1050يضحي به: (
 )، وقال: صحيح اNسناد. 4/223صحيح، والحاكم: (

 .92) سورة آل عمران، ا{ية: 8(
 .62) سورة النحل، ا{ية: 9(
 ).10/8)، فتح الباري: (8/624)، المغنى: (8/320) انظر: المجموع: (10(
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مرضـــها فكـــذلك يف احلـــديث، وألن املـــرض عيـــب يفســـد اللحـــم ويضـــر مبـــن 
  يأكله.

ا فقـــد ورد والعجفـــاء الـــيت ال شـــحم فيهـــا وال مـــخ يف عظمهـــا لشـــدة هزاهلـــ
النهي عنها، وال منفعة فيها؛ ألن املراعى يف األضحية إما كثـرة اللحـم ووفـوره 
أو طيبـــــه و رطوبتـــــه، وكـــــل ذلـــــك معـــــدوم يف هـــــذا املوضـــــع، والعرجـــــاء العـــــرج 

عيب مؤثر مستقبح عند النـاس لـنقص اللحـم و الرعـي، وعنـد أىب  )1(الشديد
رنــاه داللــة علــى فســاد ، ومــا ذك)2(حنيفــة جتــوز الضــحية ــا مــا دامــت متشــي

ال بــأس ــا؛ ألن  )4(، واجلمــاء)3(قولــه، ويف احلــديث: "العرجــاء البــني طلعهــا"
القـرن ال منفعة فيه لألكل، وإمنا منعناه إذا أدمى ألنه مرض، وروي: "املقابلة 

وهو قطع األذن واإللية، ويف قدر ما ذكرناه تنبيه على تفريع هذا  )5(واملدابرة"
  الباب. 
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1010��������––��������x�C2!�6و���E�#א��±�6?�א�d_אx�C2!�6و���E�#א��±�6?�א�d_אx�C2!�6و���E�#א��±�6?�א�d_אx�C2!�6و���E�#א��±�6?�א�d_אx�C2!�6و���E�#א��±�6?�א�d_אx�C2!�6و���E�#א��±�6?�א�d_אx�C2!�6و���E�#א��±�6?�א�d_אx�C2!�6و���E�#א��±�6?�א�d_א��������

، خالفـــــا ألىب حنيفـــــة )6(وال جيــــوز االشـــــرتاك يف مثـــــن األضـــــحية وال حلمهـــــا
؛ ألنـه حيـوان )7(والشافعي يف قوهلما إن البدنة جتزئ عن سـبعة وكـذلك البقـرة

يضحى به فلم جيز إال عن واحد كالشاة، وألن كل واحد يصـري خمرجـا للحـم 
ذلك ال يكـون أضـحية كمـا لـو اشـرتى حلمـا، وألن كـل بعض بدنة أو بقرة، و 

إنسان خماطب بفعل مـا يسـمى أضـحية، وهـذا االسـم ينطلـق علـى الـدم دون 
                                                

 ) في (ق): العرجاء الشديدة. 1(
 ).235-3/234ح الميداني : (مع شر –)، مختصر القدوري 302) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 2(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا..3(
 ).1/392) الجماء: وھي التي H قرن لھا (الفواكه الدواني : (4(
أن!ة نستش!رف الع!ين واGذن وأن  �)  يشير به إلى حديث علي بن أبى طالب الذي قال في!ه: أمرن!ا رس!ول هللا 5(

) وق!!ال: 4/73ق!!اء) ال!!ذي أخرج!!ه الترم!!ذي ف!!ي اGض!!احي: (H نض!!حي بمقابل!!ة وH م!!دابرة وH ش!!رقاد وH خر
)، والنسائي ف!ي 3/235حديث حسن صحيح، كما أخرجه أبو داود في أGضاحي، باب ما يكره من الضحايا: (

 ).  2/105)، وابن ماجه في اGضاحي، باب ما يكره أن يضحي به: (7الضحايا، باب المقابلة: (
 ).1/391يع: ()، التفر2/3) انظر: المدونة: (6(
 ).184)، اNقناع: (ص 301) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 7(
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اللحــم، وألنــه اشــرتاك يف دم فوجــب أن ال جيــزئ مريــد القربــة أصــله إذا قصــد 
بعضهم اإلباحة على قول أىب حنيفة، أو مـا زاد علـى السـبعة أصـله إذا قصـد 

  ل الشافعي.وقو  )1(على قوله
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1111��������––��������xWD�4�1وVNא��?����f8���E:Lא�xWD�4�1وVNא��?����f8���E:Lא�xWD�4�1وVNא��?����f8���E:Lא�xWD�4�1وVNא��?����f8���E:Lא�xWD�4�1وVNא��?����f8���E:Lא�xWD�4�1وVNא��?����f8���E:Lא�xWD�4�1وVNא��?����f8���E:Lא�xWD�4�1وVNא��?����f8���E:Lא���������

؛ ألن النــيب )2(وإن ضــحى الرجــل بكــبش أو غــريه عنــه وعــن أهــل بيتــه جــاز
، وليســـت هـــذه بشـــركة يف ملـــك اللحـــم، وإمنـــا املـــراد بـــذلك )3(فعـــل ذلـــك �

  الشركة يف الثواب والربكة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1212��������––��������xc
�8�WL�E�4��D)�1VNא�xc
�8�WL�E�4��D)�1VNא�xc
�8�WL�E�4��D)�1VNא�xc
�8�WL�E�4��D)�1VNא�xc
�8�WL�E�4��D)�1VNא�xc
�8�WL�E�4��D)�1VNא�xc
�8�WL�E�4��D)�1VNא�xc
�8�WL�E�4��D)�1VNא���������

كــذلك    �؛ ألن رســول اهللا )4(بــح أضــحيته بيــدهاالختيــار أن يلــي الرجــل ذ
، وألــا مــن عبــادة األبــدان فاســتحب أن يليهــا بنفســه كســائر )5(كــان يفعــل

عبــادات األبــدان فــإن كــان لــه عــذر جــاز أن يســتنيب غــريه؛ ألن الضــرورات 
  تسقط معها أحكام االختيار.

وإن اســـتناب غـــريه مـــن غـــري عـــذر كرهنـــا لـــه ذلـــك وأجزنـــاه؛ ألن األضـــحية 
ريقها املال وعبادات األموال تصـح فيهـا النيابـة كتفريـق الزكـاة وغريهـا، وألن ط

وبـني  )7(وال فـرق بينهـا) 6(يف تنحـر اهلـدايا  -� -قـد اسـتناب عليـا �النيب 
  األضاحي.

                                                

 ) على قوله: سقطت من (م).1(
 ).1/290)، التفريع: (2/3) انظر: المدونة: (2(
كان يضحي بكبشين أحدھما عن أمته وا{خر عن محمد وآل محم!د  �) جاء في حديث ابن ماجه والحاكم أنه 3(

) بس!!ند جي!!د، والح!!اكم: 1044-2/1043: (�ي، ب!!اب أض!!احي رس!!ول هللا أخرج!!ه اب!!ن ماج!!ه ف!!ي اGض!!اح �
)4/227-228.( 

 ).184)، الرسالة (ص 1/392) انظر: التفريع: (4(
رام!ي ي!وم النح!ـر جم!ـرة العقب!ـة ض!حى ث!م  �)، أن!ه 2/891: (�) أخرجه مسلم في الحج، باب: حجة النبي 5(

 أعطى عليا فنحر ما غير وأشركه في ھديه..  انصـرف إلى المنحــر فنحـر ثMثا وستين بيده ثم
)، وقال الزيلعي: سنده ضعيف (نص!ب 9/260) كما جاء في حديث مسلم السابق، وأخرجه بھذا اللفظ أحمد: (6(

 ).3/161الراية: 
 ) في (م): بينھما.7(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1313��������––��������xWL�E�4��8�6��2ذDS.א�N5��aL0ذא�א�xWL�E�4��8�6��2ذDS.א�N5��aL0ذא�א�xWL�E�4��8�6��2ذDS.א�N5��aL0ذא�א�xWL�E�4��8�6��2ذDS.א�N5��aL0ذא�א�xWL�E�4��8�6��2ذDS.א�N5��aL0ذא�א�xWL�E�4��8�6��2ذDS.א�N5��aL0ذא�א�xWL�E�4��8�6��2ذDS.א�N5��aL0ذא�א�xWL�E�4��8�6��2ذDS.א�N5��aL0ذא�א���������
ا ، فــإن اســتناب ذميــ)2(مســلما أجــزاه مــن غــري خــالف )1(وإن اســتناب حــرا

عنــد أشــهب وقيــل: إنــه روايــة عــن مالــك  )4(عنــد مالــك، وجيزيــه )3(فــال جيزيــه
فــإذا قلنــا ال جيزيــه فأنــه مشــرك كاوســي، وألن طريقهــا القربــة املعلقــة بالبــدن 
فـــال جيـــوز نيابـــة املشـــرك فيهـــا كـــاحلج وغـــريه، وإذا قلنـــا: جيزيـــه فألنـــه مـــن أهـــل 

  زكاة وحلم األضحية.الذبح كاملسلم واعتبارا بتولته العتق وتفرقة ال
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1414��������––��������x��E�#א�MD���8���2א�3אS��6x��E�#א�MD���8���2א�3אS��6x��E�#א�MD���8���2א�3אS��6x��E�#א�MD���8���2א�3אS��6x��E�#א�MD���8���2א�3אS��6x��E�#א�MD���8���2א�3אS��6x��E�#א�MD���8���2א�3אS��6x��E�#א�MD���8���2א�3אS��6��������

كـــذلك فعـــل   �؛ ألن رســـول اهللا )5(يســـمي الـــذابح علـــى األضـــحية ويكـــرب
، فـإن نســي التســمية فــال شـيء عليــه، وإن تعمــد تركهــا )6(حـني ذبــح أضــحيته

  مل تؤكل، وذلك مذكور يف الذبائح.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1515��������––x��E�#א�N´�\,�6وx��E�#א�N´�\,�6وx��E�#א�N´�\,�6وx��E�#א�N´�\,�6وx��E�#א�N´�\,�6وx��E�#א�N´�\,�6وx��E�#א�N´�\,�6وx��E�#א�N´�\,�6و��������

، وال جيوز ألحد أن يذبح قبل )7(ية بعد الصالة واخلطبةووقت حنر األضح
اإلمــام إذا كــان اإلمــام ممــن يظهــر حنــر أضــحيته وينبغــي لــه إحضــارها املصــلي 

 )9(عليــه، فــإن مل يفعــل تــوخى )8(ليقــف النــاس علــى وقــت ذحبــه فــال يتقــدموا
النــاس قــدر انصــرافه وذحبــه مث ذحبــوا بعــد ذلــك، ومــن ذبــح قبلــه متعمــدا أعــاد، 

حنــروا مث بــان هلــم أـم ســبقوه أجــزأهم، وكــذلك مـن ذبــح يف قريــة ال إمــام فـإن 

                                                

 ) حرا: سقطت من (ق).1(
 ).1/392)، التفريع: (2/5) انظر: المدونة: (2(
 ه.) في (م): لم يجز3(
 ) في (م): أجراه.4(
 ).185)، الرسالة (ص 1/392) انظر: التفريع: (5(
 ).3/1552)، ومسلم في اGضاحي: (6/238) أخرجه البخاري في الضحايا، باب: التكبير عند الذبح: (6(
 ).1/390)، التفريع: (2/2) انظر: المدونة: (7(
 ) في (م): يتقدم.8(
 ) في (م): تأخر.9(
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 )2(، وال جيـوز ذبـح)1(فيها فتحرى ذبح من يليه من األئمة فصادف ذحبه قبله
  األضحية يليل. 

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1616��������––��������xAgFא��
��������4�6ن�א#��f��_���Eن�0_�$8
�א�4�6xAgFن�א#��f��_���Eن�0_�$8
�א�4�6xAgFن�א#��f��_���Eن�0_�$8
�א�4�6xAgFن�א#��f��_���Eن�0_�$8
�א�4�6xAgFن�א#��f��_���Eن�0_�$8
�א�4�6xAgFن�א#��f��_���Eن�0_�$8
�א�4�6xAgFن�א#��f��_���Eن�0_�$8
�א�4�6xAgFن�א#��f��_���Eن�$8�_0
  � وإمنــــا قلنــــا: إن األضــــحية ال تكــــون إال بعــــد الصــــالة؛ ألن رســــول اهللا

كـذلك فعـل: صـلى مث خطـب مث حنـر ولقولــه: "أول مـا نبـدأ بـه يف يومنـا هــذا 
، وألمـره )3(أن نصلي مث ننحر فمن حنـر قبـل الصـالة فإمنـا تعجـل حلمـا ألهلـه"

  .)4(أبا بردة بن نيار أن يعيد الذبح وكان ذبح قبل الصالة �
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1717��������––��������xא���83@?�ذ��8,��1א*.�م�A��0دxא���83@?�ذ��8,��1א*.�م�A��0دxא���83@?�ذ��8,��1א*.�م�A��0دxא���83@?�ذ��8,��1א*.�م�A��0دxא���83@?�ذ��8,��1א*.�م�A��0دxא���83@?�ذ��8,��1א*.�م�A��0دxא���83@?�ذ��8,��1א*.�م�A��0دxא���83@?�ذ��8,��1א*.�م�A��0د��������

موم ال يـذبح حـىت يـذبح اإلمـام وأنـه يعيـد إن فعـل خالفـا وإمنا قلنـا: إن املـأ
، حلديث أيب بردة بن نيـار أنـه ذبـح أضـحيته قبـل أن )5(ألىب حنيفة والشافعي

، وألنـه ذبـح قبـل اإلمـام فأشـبه إذا ذبـح )6(فأمره أن يعيـد �يذبح رسول اهللا 
  قبل الصالة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1818��������––��������x�DF@א���E�4�N:¥א*.�م�x�DF@א���E�4�N:¥א*.�م�x�DF@א���E�4�N:¥א*.�م�x�DF@א���E�4�N:¥א*.�م�x�DF@א���E�4�N:¥א*.�م�x�DF@א���E�4�N:¥א*.�م�x�DF@א���E�4�N:¥א*.�م�x�DF@א���E�4�N:¥א*.�م���������

اإلمـــام أن حيضـــر أضـــحيته املصـــلي؛ ألنـــه قـــد ثبـــت أن  وإمنـــا قلنـــا: إن علـــى
علـــى النـــاس االقتـــداء بـــه فوجـــب أن يظهـــر أضـــحيته ليصـــل النـــاس إىل العلـــم 
بوقت ذحبه، فإن مل يفعل حنروا على مـا ذكرنـاه؛ ألـم ال يقـدرون علـى أكثـر 

  من ذلك.

                                                

 بح اNمام.) في (م): قبل ذ1(
 ) ذبح سقط من (م).2(
 ).3/1552)، ومسلم في اGضاحي، باب وقتھا: (6/234) أخرجه البخاري في اGضاحي، باب اGضحية: (3(
)، ومس!لم ف!ي اGض!احي ب!اب وقتھ!ا: 6/238) أخرجه البخاري ف!ي اGض!احي، ب!اب: م!ن ذب!ح قب!ل الص!Mة: (4(

)3/1552.( 
 ).8/303)، والمجموع: (1/238المھذب: ( )،301) انظر: مختصر الطحاوي: (ص 5(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا.6(
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 وإمنا قلنا: إنه ال شيء عليهم إذا بان أم سبقوه فألـم جيتهـدون فيمـا ال
مـن ال إمـام  )1(سبيل هلم إىل اليقني فيه كاالجتهاد يف القبلة مع الغيمة، وألن

عنــدهم حتـــروا ذبـــح أقــرب األئمـــة إلـــيهم؛ ألـــم خمــاطبون باالقتـــداء مبـــن قـــرب 
  دون من بعد.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO1919��������––��������x1�D��8�NEaאز�א��Vم�
�x1�D��8�NEaאز�א��Vم�
�x1�D��8�NEaאز�א��Vم�
�x1�D��8�NEaאز�א��Vم�
�x1�D��8�NEaאز�א��Vم�
�x1�D��8�NEaאز�א��Vم�
�x1�D��8�NEaאز�א��Vم�
�x1�D��8�NEaאز�א��Vم�
���������

؛ لقولـــه )2(وإمنـــا قلنـــا: ال جيـــوز النحـــر بالليـــل خالفـــا ألىب حنيفـــة والشـــافعي
ذبـــــــح  �، وألنـــــــه )�m�m�m�mn��m��l��k��j��in��m��l��k��j��in��m��l��k��j��in��m��l��k��j��illll)3 تعـــــــاىل:

، وألا قربة تتعلـق بالعيـد تضـاف إليـه ال جيـوز تقـدمي مـا قبلـه فلـم جيـز ))4ارا
للرجـــل أن يأكـــل مـــن حلـــم أضـــحيته  )5(أن يفعـــل لـــيال كالصـــالة، و يســـتحب

، )7(: "فكلــــوا وادخــــروا"�، وقــــال )�m�m�m�mx��w��vx��w��vx��w��vx��w��vllll)6لقولــــه تعــــاىل: 
  ، اعتبارا بسائر الذبائح.)9(قومخالفا ل )8(وليس بواجب
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO2020��������––��������x��E�#א�?.�/�d���8��a.x��E�#א�?.�/�d���8��a.x��E�#א�?.�/�d���8��a.x��E�#א�?.�/�d���8��a.x��E�#א�?.�/�d���8��a.x��E�#א�?.�/�d���8��a.x��E�#א�?.�/�d���8��a.x��E�#א�?.�/�d���8��a.��������

وال يبــــاع شــــيء مــــن األضــــحية مــــن حلــــم أو جلــــد أو صــــوف أو غــــريه وال 
يف  )11(خالفـــا ألىب حنيفـــة )10(يعـــوض عليـــه وال يعطـــى أجـــره جلـــازر وال دابـــغ

عــن بيــع  �إجازتـه بيــع جلــدها مبــا ســوى الــدراهم ممــا يعــار وينتفــع بــه؛ لنهيــه 
: أمـــرين أن ال أعطـــي اجلـــازر منهـــا -� –، وقـــال علـــي )12(هـــب الضـــحاياأ

                                                

 ) Gن: سقطت من (ق).1(
 ).285)، مختصر المزنى (ص 301) انظر: مختصر الطحاوي (ص 2(
 .28) سورة الحج، ا{ية: 3(
 ) كما جاء في اGحاديث التي رويت في ھديه ونحره وأضحيته.4(
 ) في (ق) و (م) و (ر) يجب.5(
 .28سورة الحج، أ{ية:  )6(
 ).3/1561) أخرجه مسلم في اGضاحي، باب: بيان ما كان من النھي عن أكل لحوم اGضاحي: (7(
 ).185)، الرسالة (ص 393) انظر: التفريع: (8(
 ).8/633) في المغنى: وقال بعض أھل العل: يجب اGكل منھا (9(
 ).8/633لرسالة (ص )، ا1/393)، والتفريع: (4-2/3) انظر: المدونة: (10(
 ).3/236مع شرح الميداني: ( –)، مختصر القدوري 302) انظر: مختصر الطحاوي (ص 11(
 )، عن عبد هللا بن عياش.9/294) أخرجه البيھقي: (12(
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، وألنــه جــزء مـــن األضــحية كـــاللحم، )1(شــيئا، وقــال: حنـــن نعطيــه مــن عنـــدنا
  وألا قد وجبت للمساكني وهو بوكيل هلم وال قيم عليه كالزكاة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

)، ومس!لم ف!ي الح!ج، ب!اب ف!ي الص!دقة بلح!وم 2/186) أخرجه البخاري ف!ي الح!ج، ب!اب: H يعط!ى الج!زار: (1(
 ).2/954الھدايا : (
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�8�Wא��8����$�Wא��8����$�Wא��8����$�Wא��8����$�Wא��8����$�Wא��8����$�Wא��8����$�Wא�$������������

؛ لقولـه )3(حنيفـة أـا بدعـةخالفا ملـا حيكـى عـن أىب  )2(مستحبة )1(العقيقة
، وقولــــه: "كــــل غــــالم مــــرن )4(: "مــــع الغــــالم عقيقــــة فــــأهرقوا عنــــه دمــــا"�

عق عن احلسن واحلسـني  �، وألنه )5(بعقيقته، يعق عنه يوم سابعه وُيسمى"
: "لــيس يف املــال �؛ لقولــه )7(، وليســت بواجبــة خالفــا لقــوم)6(كبشــا كبشــا

العقيقة: "ال أحب العقـوق، ومـن ولـد ، وقوله وسئل عن )8(حق سوى الزكاة"
فعلقــه مبحبــة فاعلــه، وألنــه طعــام يفعــل  )9(لــه فأحــب أن ينســك عنــه فليفعــل"

  عند الوالدة كالوليمة.
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO11��������––��������xM]'#وא�N>3א��?��A�d�����$�6א�xM]'#وא�N>3א��?��A�d�����$�6א�xM]'#وא�N>3א��?��A�d�����$�6א�xM]'#وא�N>3א��?��A�d�����$�6א�xM]'#وא�N>3א��?��A�d�����$�6א�xM]'#وא�N>3א��?��A�d�����$�6א�xM]'#وא�N>3א��?��A�d�����$�6א�xM]'#وא�N>3א��?��A�d�����$�6א���������

خالفـا ألىب حنيفـة والشـافعي يف قوهلمـا:  )10(ويعق شاة عـن الـذكر واألنثـى
عــق عــن احلســن  �؛ ألنــه )11(ن األنثــى بشــاةإنــه يعــق عــن الغــامل بشــاتني وعــ

                                                

 ).183العقيقة: أصل العقيقة شعر المولود ثم اتسع في ذلك فسميت الشاة التي تذبح عليه عقيقة (غرر المقالة : ص  )1(
 ).187)، الرسالة (ص 1/395)، التفريع: (2/502) انظر الموطأ: (2(
 ).8/644) انظر: المغنى: (3(
 ).6/216) أخرجه البخاري في العقيقة، باب: إماطة اGذى عن الصبي: (4(
)، 7/147)، والنسائي في العقيقة، ب!اب مت!ى يعـ!ـق: (6/260) أخرجه أبو داود في اGضاحي، باب: العقيقة: (5(

)، وق!!ال : 4/85)، والترم!!ذي ف!ي اGض!!احي، ب!اب: العقيق!!ة: (2/1056واب!ن ماج!!ه ف!ي ال!!ذبائح ب!اب العقيق!!ة: (
 ). 5/17)، وأحمد: (4/237حسن صحيح والحاكم: (

)، 7/145)، والنس!ائي ف!ي العقيق!ة: (3/261)، وأبو داود في الضاحي باب العقيقة: (2/501) أخرجه مالك: (6(
 )..4/174وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد، وسنده صحيح (تلخيص الحبير: 

 ).8/644) قال بوجوبھا: الحسن وداود (المغن : 7(
)، والطبران!ي وفي!ه اب!و حم!زة ميم!ون 1/570) أخرجه ابن ماجه في الزكاة باب: ما أدى زكات!ه ل!يس بكن!ز: (8(

رواية عن الشعبي عن فاطمة بنت ق!يس وھ!و ض!عيف، والترم!ذي بلف!ظ (إن ف!ي الم!ال حق!ا س!وى الزك!اة) ف!ي 
 ).  3/49الزكاة باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة وقال: إسناده ليس بذاك: (

)، والنس!!!ائي ف!!!ي العقيق!!!ة: 3/262ق!!!ة: ()، وأب!!!و داود ف!!!ي اGض!!!احي، ب!!!اب العقي2/500) أخرج!!!ه مال!!!ك: (9(
 )، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده حسن. 2/182)، وأحمد: (7/145(

 ).187)، الرسالة (ص 1/395)، التفريع: (2/502) انظر: الموطأ: (10(
 ).285) انظر مختصر المزنى (ص 11(
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، وألنــه ذبــح متقــرب بــه فلــم يتفاضــل الــذكر واألنثــى  )1(واحلســني كبشــا كبشــا
  كاألضحية.    

z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO22��������––��������xA
���������6א�Z8��2Qא`�A�d�6�Zaوא5
�6xAא�Z8��2Qא`�A�d�6�Zaوא5
�6xAא�Z8��2Qא`�A�d�6�Zaوא5
�6xAא�Z8��2Qא`�A�d�6�Zaوא5
�6xAא�Z8��2Qא`�A�d�6�Zaوא5
�6xAא�Z8��2Qא`�A�d�6�Zaوא5
�6xAא�Z8��2Qא`�A�d�6�Zaوא5
�6xAא�Z8��2Qא`�A�d�6�Zaوא5
الـدم، والشـركة  )2(وال جيمع بني اثنني يف شاة واحدة؛ ألن الغرض به إراقـة

  .)4(وز كاألضحيةحلما فال جي )3(فيه كأنه أخرج
z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO33��������––��������x����$�6و,\�א�x����$�6و,\�א�x����$�6و,\�א�x����$�6و,\�א�x����$�6و,\�א�x����$�6و,\�א�x����$�6و,\�א�x����$�6و,\�א���������

: يف العقيقـــــة "يـــــذبح عنـــــه يـــــوم �؛ لقولـــــه )5(ووقتهـــــا يـــــوم ســـــابع الـــــوالدة
يـوم  )7(عق عن احلسن واحلسني رضـوان اهللا عليهمـا �، وروي أنه )6(سابعه"
، فـإن ولـد الصـيب قبـل الفجـر عـد ذلـك اليـوم، وإن ولـد بعـده ألغـى )8(سابعها

و حسب منه مل يكمل سبعة أيام علـى التمـام، فـإن وحسب من غده، ألنه ل
  فات السابع فقيل إىل السابع التايل.

وقيــل قـــد فــات بفـــوات الســـابع األول، وهــذا أقـــيس لفــوات الوقـــت املقـــدر 
بـالنص كاألضـحية، ولـذلك ال يعــق عـن كبـري، واالسـتحباب أن يســمى  )9(لـه

حيلــــــق : "يعــــــق عنــــــه يــــــوم ســــــابعه و �يــــــوم الســــــابع وقــــــت العقيقــــــة؛ لقولــــــه 
وتـــذبح ضـــحوة اعتبـــارا باألضـــحية، وال جيـــوز بليـــل؛ ألنـــه ذبـــح  )10(ويســـمى"

  متقرب به كالضحايا واهلدايا.
  

                                                

 ) سبق تخريج الحديث قريبا.1(
 ) في (م): (ھراقة).2(
 (م): إخراج.) في 3(
 ).1/395)، التفريع: (2/9) انظر المدونة: (4(
 ). 187)، الرسالة (ص 1/395)، التفريع: (2/9) انظر: المدونة: (5(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا.6(
 ) رضوان هللا عليھما: سقطت من (م).7(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا.8(
 ) في (ق): المقر.9(
 ) سبق تخريج الحديث قريبا.10(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO44��������––��������x����$א��6�12$א�x����$א��6�12$א�x����$א��6�12$א�x����$א��6�12$א�x����$א��6�12$א�x����$א��6�12$א�x����$א��6�12$א�x����$א��6�12$א���������
، وهــي آكــد منهــا ويتصــدق؛ ألن )1(ويؤكــل منهــا كمــا يؤكــل مــن األضــحية

املقصد به القربة والتصـدق األصـل واألكـل تبـع، وشـأا شـأن األضـحية فيمـا 
منهــا وميتنــع مــن جــنس وســن وســالمة مــن عيــب ومنــع مــن بيــع حلمهــا جيــوز 

وإهاــا؛ ألنــه ذبــح متقــرب بــه يفعــل عنــد حــدوث ســرور كاألضــحية، وجيــوز  
كســـــر عظامهـــــا ال أنـــــه مســـــنون أو مســـــتحب ولكـــــن تكـــــذيبا للجاهليـــــة يف 

  حترجهم مـن ذلك وتفصيلهم العظام من املفاصل وامتناعهم من كسرها.
؛ ملــا روي عنــه )3(لتصــدق بــوزن شــعره جــائز حســنرأس الصــيب وا )2(وحلــق

، وال ميـس الصـيب بشـيء )4(فعل ذلـك باحلسـن واحلسـني رضـي اهللا عنهمـا �
من دمها؛ ألن ذلك ينجسه من غري فائدة وال قربة بل جيب جتنبه إياه خمالفة 

أنــه  )6(جــاز ملــا روي عــن بريــدة )5(لفعــل اجلاهليــة، وإن فعــل بــدل الــدم خلــوق
ذلك يف اجلاهلية فلما جاء اإلسالم صرنا حنلق رأسه ونلطخـه قال: كنا نفعل 

  . )8(، وروي عن عائشة رضي اهللا عنها مثله)7(بزعفران بدال من الدم
��������
��������
��������

                                                

)، التفري!!ع: 502 -20/500)، الموط!!أ: (2/9) ف!!ي جمل!!ة أحك!!ام اGك!!ل والعم!!ل ف!!ي العقيق!!ة انظ!!ر: المدون!!ة: (1(
 ).187)، الرسالة (ص 1/395(

 ) في (م): حMق.2(
 ) حسن: سقطت من (ق).3(
ب )، وقـ!ـال حس!ن غريـ!ـ4/99)، والترمـذي في اGض!احي، ب!اب: العقيق!ـة بش!ـاة: (2/501)أخرجـه مالــك: (4(

 )، من حديث فاطمة.4/237والحاكم: (
 ).180) خلوق: ما يتخلق به الطيب، قال بعض الفقھاء: وھو مائع فيه (المصباح المنير: ص 5(
) في (م): أبى ھريرة وھو خطأ، وبريدة: بن الحصيب أب!و س!ھل اGس!لمي ص!حابي أس!لم قب!ل ب!در، م!ات س!نة 6(

 ).1/70ت الذھب: ، شذرا121ثMث و ستين (انظر: تقريب التھذيب ص 
)، وص!!!ححه والبيھق!!!ي: 4/28)، والح!!!اكم : (3/263) أخرج!!ه اب!!!و داود ف!!!ي اGض!!!احي ب!!!اب: ف!!!ي العقيق!!!ة: (7(

)9/303.( 
 ).9/303) أخرجه البيھقي: (8(
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z�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FOz�1FO55��������––��������xن�Lp�6אxن�Lp�6אxن�Lp�6אxن�Lp�6אxن�Lp�6אxن�Lp�6אxن�Lp�6אxن�Lp�6א��������
: "عشـر مـن الفطـرة �؛ لقوله )2(ُسّنة مؤكدة يف الذكور واإلناث )1(اخلتان

، وقولـــه: )4(للنســـاء" ، وروي: "اخلتـــان ســـنة للرجـــال مكرمـــة)3(فـــذكر اخلتـــان"
  . )5("أمشيه وال تنهكيه فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج"

1FO1FO1FO1FO1FO1FO1FO1FO��������zzzzzzzz66��������––ن���������Lpא�+f5ن�Lpא�+f5ن�Lpא�+f5ن�Lpא�+f5ن�Lpא�+f5ن�Lpא�+f5ن�Lpא�+f5ن�Lpא�+f5xxxxxxxx��������
، ألنـــه قطـــع شـــيء مـــن )6(ولـــيس بواجـــب وجـــوب فـــرض خالفـــا للشـــافعي

  البدن ابتداء كقطع السرة، وألنه قطع مقصود به النظافة كقطع الظفر. 

zx©�אBQ/�א#ول�(�W�DאBQ/�א�[�'��و4وz©�אBQ/�א#ول�(�W�DאBQ/�א�[�'��و4وz©�אBQ/�א#ول�(�W�DאBQ/�א�[�'��و4وz©�אBQ/�א#ول�(�W�DאBQ/�א�[�'��و4وz©�אBQ/�א#ول�(�W�DאBQ/�א�[�'��و4وz©�אBQ/�א#ول�(�W�DאBQ/�א�[�'��و4وz©�אBQ/�א#ول�(�W�DאBQ/�א�[�'��و4وz©�אBQ/�א#ول�(�W�DאBQ/�א�[�'��و4و�Fא���L>�W�x
�Fא���L>�W�x
�Fא���L>�W�x
�Fא���L>�W�x
�Fא���L>�W�x
�Fא���L>�W�x
�Fא���L>�W�x
�Fא���L>�W���������

�@�@�  
    

                                                

 ).1/408) الختان: قطع الجلدة الساترة للحشفة بحيث ينكشف جميعھا (الفواكه الدواني: 1(
 ).188) انظر: الرسالة (ص 2(
)، ومس!!لم ف!!ي الطھ!!ارة، ب!!اب: خص!!ال الفط!!رة: 7/56أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي اللب!!اس، ب!!اب ق!!ص الش!!ارب: () 3(

 )، بلفظ الفطرة خمس: الختان....1/221(
)، من حديث حجاج بن أرطأة، وھو مدلس وأخرجه الطبراني والبيھقي من حديث ابن 5/75) أخرجه أحمد: (4(

 عباس مرفوعا وضعفه.
)، والح!!اكم والطبران!!ي وأب!!و نع!!يم وأعم!!ل G5/421دب، ب!!اب: م!!ا ج!!اء ف!!ي الخت!!ان: () أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي ا5(

 ).4/83الحديث محمد بن حسان، وروى الحديث بطرق H تسلم من الضعف (انظر تلخيص الحبير: 
 ).4/211) انظر حاشية قليوبي وعميرة: (6(
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